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ভূশ্লমকা 
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

শ্লনশ্চয় সমস্ত প্রিংসা আল্লাহর েনয, আমরা তাাঁর প্রিংসা কশ্লর, তাাঁর 

শ্লনকট সাহাযয ও েমা প্রােেনা কশ্লর, আর আমাজদর প্রবৃশ্লির যাবতীয় 

েশ্লত এবং আমাজদর সকল প্রকার মন্দ আমল মেজক আল্লাহর শ্লনকট 

আিয় চাই। সুতরাং আল্লাহ যাজক পে প্রদিেন কজরন তাজক পেভ্রষ্ট 
করার মকউ মনই, আর যাজক শ্লতশ্লন পেহারা কজরন, তাজক পে 

প্রদিেনকারীও মকউ মনই। আর আশ্লম সােয শ্লদশ্লি ময, আল্লাহ ছাড়া 

মকাজনা ইলাহ মনই, শ্লতশ্লন একক, তাাঁর মকাজনা িরীক মনই এবং আশ্লম 

আরও সােয শ্লদশ্লি ময, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 
বান্দা ও রাসূল। 

َٰٓي  َٰٓ﴿
 
اأ ه  ِين َٰٓٱَٰٓيُّ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ قذََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱَٰٓء ام  اتِهََِٰٰٓٓح  ََُٰٰٓٓتق  ل  ََٰٰٓٓت ُموُتنذََٰٰٓٓو  نُتمَٰٓإِلذ

 
أ س ََٰٰٓٓو   ال] ﴾١٠٢َٰٓلُِمون َٰٓمُّ

 [٢٠١: عمران

“মহ মুশ্লমনগণ! মতামরা যোেেভাজব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং 

মতামরা মুসশ্ললম (পশ্লরপূণে আত্মসমপেণকারী) না হজয় মকাজনাভাজবই মারা 
মযও না।” [সূরা আজল ইমরান, আয়াত: ১০২]  

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
بذُكمََُٰٰٓٓتذُقوا َٰٓٱَٰٓنلذاُسَٰٓٱَٰٓأ ِيٱَٰٓر  ُكمََّٰٓلذ ل ق  ِنَٰٓخ  َٰٓنذف ََٰٰٓٓم  ة َٰٓو  ََٰٰٓٓس  ل ق ََِٰٰٓٓحد  اِمن ََٰٰٓٓو خ  و ََٰٰٓٓه  از  ه  َٰٓج 
ب ثذَٰٓ اِمن ََٰٰٓٓو  ثِي ََٰٰٓٓاٗ َُٰٓهم  ا ََٰٰٓٓاك  نِس  ِيٱَّٰٓللذ َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓء  َٰٓو  ا َََّٰٰٓٓلذ َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦبِهََِٰٰٓٓء لُون َٰٓت س 

ام  َٰٓر َٰٓل   ن ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََٰٰٓٓح  ََٰٓك 
ل ي َٰٓ                               [٢: النساء] ﴾١ََٰٰٓٓار قِيب ََُٰٰٓٓكم َٰٓع 
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“মহ মানুষ! মতামরা মতামাজদর রজবর তাকওয়া অবলম্বন কর, শ্লযশ্লন 

মতামাজদরজক এক বযশ্লি মেজক সৃশ্লষ্ট কজরজছন ও তার মেজক তার স্ত্রী 

সৃশ্লষ্ট কজরজছন এবং তাজদর দু’েন মেজক বহু নর-নারী ছশ্লড়জয় মদন, আর 
মতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার নাজম মতামরা এজক 

অপজরর কাজছ শ্লনে শ্লনে হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর 

রি-সম্পশ্লকেত আত্মীজয়র বযাপাজরও। শ্লনশ্চয় আল্লাহ মতামাজদর ওপর 

পযেজবেক।” [সূরা আন-শ্লনসা, আয়াত: ১]  

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ قُولُوا ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱَٰٓء ام  َٰٓق و ََٰٰٓٓو  ِديد ََٰٰٓٓل  ٧٠َََٰٰٰٓٓٓاس  ع ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓلِح َٰٓيُص 

 
َٰٓل ُكم َٰٓم  َٰٓأ

ي غ َٰٓ نَُٰٓذنُوب ُكم  ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓفِر َٰٓو  ََُّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م  ر ُسول  د ََٰٰٓٓو  ق  ِظيًمآًَٰزاف و ََٰٰٓٓف از ََٰٰٓٓف  : االحزاب] ﴾٧١َٰٓع 
٠٢ ،٠٠]                                               

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সশ্লিক 
কো বল; তাহজল শ্লতশ্লন মতামাজদর েনয মতামাজদর কাে সংজিাধ্ন 

করজবন এবং মতামাজদর পাপ েমা করজবন। আর ময বযশ্লি আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূজলর আনুগতয কজর, মস অবিযই মহাসাফলয অেেন করজব”। 

[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭০, ৭১]  

অতোঃপর....... 

হে ইসলাজমর পাাঁচশ্লট রুকজনর অনযতম একশ্লট রুকন, আর তাজত 
রজয়জছ সকল মিশ্লণর ইবাদজতর সমাজবি- আিশ্লরক ইবাদত, িারীশ্লরক 

ইবাদত ও আশ্লেেক ইবাদত। 

আর তা হজলা ইসলামী মহাসমাজবি, তাজত মুসশ্ললমগজণর পারস্পশ্লরক 
সংঘবদ্ধতা ও ঐজকযর শ্লবষয়শ্লট ফুজট উজি, আরও ফুজট উজি অনযজদর 
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ওপর তাজদর মগৌরজবর শ্লদকশ্লট এবং আল্লাহ তা‘আলার প্রশ্লত তাজদর 

শ্লবনয় ও নম্রতার শ্লবষয়শ্লট। 

আর মুসশ্ললম সম্প্রদাজয়র আশ্ললম সমাে হজের মজতা এ মহান রুকনশ্লটর 

প্রশ্লত গুরুত্বাজরাপ কজরজছন এবং তারা এ শ্লবষজয় প্রচুর মলখাজলশ্লখ 
কজরজছন। যাাঁরা ‘মক্কা’, মদীনা মুনাওয়ারা এবং ‘মানাশ্লসক বা হে’ ও 

তার সংশ্লিষ্ট শ্লবষজয়1 গ্রন্থ রচনা কজরজছন, মসগুজলা কজয়ক ভাজগ শ্লবভি। 
মযমন, 

প্রেমত: এমন গ্রন্থপশ্লি, যা শ্লফকহী শ্লবশ্লধ্শ্লবধ্াজনর সাজে সম্পশ্লকেত; আর 

তার সংখযা অজনক এবং এগুজলা এত মবশ্লি প্রশ্লসদ্ধ ময, তার দৃষ্টাি মপি 

করার মকাজনা প্রজয়ােন মনই। 

শ্লিতীয়ত: এমন গ্রন্থপশ্লি, যা (হজের প্রশ্লত) উৎসাহ দান ও তার 

ফযীলজতর সাজে সম্পশ্লকেত এবং তার সংখযাও অজনক। মযমন, 

১. ‘মুছীরুল ‘আযম আস-সাশ্লকন ইলা আিরাশ্লফল আমাজকন’ ( العزم  مثري
 ইমাম আবদুর রাহমান ইবন ‘আলী ইবন ,(الساكن إىل أرشف األماكن 

আল-োওযী (৫১০-৫৯৭ শ্লহ.)। 

                                                           
1 অেোৎ ঐসব মাসআলা মেজক যা তার (হজের) সাজে প্রাসশ্লিকভাজব সম্পশ্লকেত, মযসব 
মাসআলা হে শ্লবষজয় আজলাচনার সময় আজলাশ্লচত হয়। মযমন, উমরা আদাজয়র েনয 
মক্কা শ্লযয়ারত, ‘মসশ্লেজদ নববী’ শ্লযয়ারত, যমযজমর পাশ্লন পান, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 
ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত ইতযাশ্লদ ধ্রজণর আজলাচনা বা পশ্লরজিদ, যা হে অধ্যাজয়র 
মজধ্য আজলাচনা করা হয়, তার োয়গা মত আশ্লম তার শ্লববরণ মপি করব 
ইনিাআল্লাহ।   
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২. আল-ইতহাফ ফী ফাদশ্ললত তাওয়াফ (اإلحتاف يف فضل الطواف), 
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ‘ইল্লান শ্লসশ্লেকী (৯৯৬-১০৫৭ শ্লহ.)। 

৩. ‘আল-আহাদীস আল-ওয়াজরদা ফী ফাদাজয়শ্ললল মাদীনা োম‘আন ওয়া 
শ্লদরাসাতান’ (األحاديث الواردة يف فضائل املدينة مجعاً و دراسة), ড. সাজলহ 

ইবন হাশ্লমদ আর-মরফা‘য়ী। 

তৃতীয়ত: এমন গ্রন্থপশ্লি, যা ভ্রমণ, হােীজদর পে ও হারামাইজনর 
মভৌগশ্ললক শ্লববরজণর সাজে সম্পশ্লকেত, আর এ োতীয় গ্রজন্থর সংখযা 

সীশ্লমত। তন্মজধ্য উজল্লখজযাগয কজয়কশ্লট হজলা:   

১. ‘শ্লকতাবুল মানাশ্লসক ওয়া আমাশ্লকনু তুরুশ্লকল হে ও মা‘আশ্ললমুল 
োযীরাহ’ ( معالم اجلزيرةكتاب املناسك وأماكن طرق احلج و ), ইমাম 

ইবরাহীম ইবন ইসহাক আল-হারবী (১৯৮-২৮৫ শ্লহ.)। 

২. ‘আদ-দুরার আল-ফারাজয়দ আল-মুনাযযামা ফী আখবার আলহে ওয়া 
ত্বশ্লরকু মাক্কাতা আল-মু‘আযযামা’ ( ريق طاحلاج و الفرائد املنظمة يف أخبارادلرر 
 আল্লামা আবদুল কাজদর ইবন মুহাম্মাদ আল-োযাজয়রী‘ ,( مكَة املعظمة

(৯১১-৯৭৭ শ্লহ.)। 

৩. গজবষক প্রজফসর ‘আজতক ইবন শ্লগয়াছ আল-শ্লবলাদী’র গ্রন্থসমূহ এবং 
এ গ্রন্থগুজলা খুবই গুরুত্বপূণে। মযমন, ‘আওশ্লদয়াতু মাক্কা’ ( مكةأودية   ), 

‘‘আলা ত্বশ্লরক আল-শ্লহেরাত’ (ىلع طريق اهلجرة), ‘মা‘আজলম মাক্কাতা 

আত-তাশ্লরশ্লখয়যা ওয়াল আছাশ্লরয়যা’ ( واألثرية معالم مكة اتلارخيية ), ‘মু‘োম 

আল-মা‘আশ্ললম আল-েুগরাশ্লফয়যা শ্লফস্ সীরাত আন-নবওশ্লয়য়যাহ’ ( عجم م
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 ।(املعالم اجلغرافية يف السرية انلبويَّة 

চতুেেত: এমন গ্রন্থপশ্লি, যা ‘হারামাইন িরীফাইন’-এর ইশ্লতহাস 
সম্পশ্লকেত, এ োতীয় গ্রজন্থর সংখযা অজনক। তন্মজধ্য উজল্লখজযাগয দুই 

একশ্লট শ্লনম্নরূপ: 

১. ‘তাশ্লরখ আল-মাদীনা’ (تاريخ املدينة), ইমাম উমার ইবন িাব্বাহ 

(১৭৩-২৬২ শ্লহ.)। 

২. ‘ইতহাফুল ওয়ারা শ্লব আখবাজর উশ্লম্মল কুরা’ ( أم  إحتاف الورى بأخبار
 ইমাম আন-নােম উমার ইবন ফাহাদ আল-কুরািী (৮১২-৮৮৫ ,(القرى 

শ্লহ.)। 

আর ইসলাজম এ রুকনশ্লটর এত গুরুত্ব সজেও আমরা মুসশ্ললমজদর মজধ্য 

এমন বযশ্লিজক মদখজত পাই ময এ শ্লবশ্লধ্শ্লবধ্ানগুজলা োনা ও বুঝার 
বযাপাজর মচষ্টা কজর না, আর মচষ্টা কজর না হজের পশ্লবত্র ভূশ্লমজত, মক্কায় 

ও মদীনায় মকান মকান কাে করা ববধ্ মস বযাপাজর বযাপকভাজব োনজত 

ও বুঝজত, যাজত মস হজের কােসমূহ পালজন িরী‘আত শ্লবজরাধ্ী মকাজনা 
কাজে শ্ললপ্ত না হজয় যায়; আর িরী‘আত পশ্লরপন্থী শ্লবষয়গুজলার মজধ্য 

সবজচজয় শ্লবপজ্জনক হজলা আকীদা-শ্লবশ্বাসগত ভুল-ভ্রাশ্লি, যা ঈমাজন 
ঘাটশ্লত সৃশ্লষ্ট কজর অেবা তাজক শ্লবলকুল ঈমানহারা কজর মফজল। 

উদাহরণস্বরূপ ঐ বযশ্লির কো বলা যায়, ময বযশ্লি সম্মাশ্লনত 
বাইতুল্লাহজত হে করার ইিা কজর, অেচ মস আল্লাহ তা‘আলা বযতীত 

অজনযর শ্লনকট সাহাযয চায় অেবা প্রােেনা (জদা‘আ) কজর। 
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আর এ বাস্তবতার প্রশ্লত লেয কজরই আশ্লম অতযি েরুশ্লর মজন কজরশ্লছ 

ময, আশ্লম এ ভুল-ভ্রাশ্লিগুজলা পযেজবেণ করব এবং তার িরী‘আতসম্মত 

শ্লবধ্ান বণেনা করব। হােীগণ এবং তাজদর পশ্লরচালনা ও তেবধ্াজনর 
দাশ্লয়জত্ব শ্লনজয়াশ্লেত সরকারী বা মবসরকারী এজেন্সী বা কতৃেপেজক তা 

অবশ্লহত ও সতকে করার উজেজিয, যাজত মসসব কমেকাণ্ড মেজক দূজর 

োকা যায়, যা তাজদর হেজক ত্রুশ্লটপূণে বা বাশ্লতল করার মত অবস্থায় 

শ্লনপশ্লতত কজর শ্লকংবা তাজত আঘাত কজর, আর এটাই হজলা এ গজবষণা-

কমেশ্লট সম্পাদজনর মূল লেয। 

তারপর আমার োনা মজত, ইসলামী গ্রন্থাগারসমূহ শ্লবজিষ কজর হে 

সংশ্লিষ্ট আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লি প্রসজি শ্ললশ্লখত স্বতন্ত্র গ্রন্থিূণযতার 

দুবেলতায় আক্রাি, যশ্লদও তা শ্লফকহ িাজস্ত্রর বৃহদাকার গ্রন্থসমূহ ও 
আকাজয়দ শ্লবষয়ক গ্রন্থসমূজহর মকাজনা মকাজনা গ্রজন্থ এবং মকাজনা মকাজনা 

মছাট্ট প্রবজন্ধ শ্লবশ্লেপ্ত আকাজর আজলাশ্লচত হজয়জছ; আর আশ্লম এমন 
কাউজক মদশ্লখশ্লন, শ্লযশ্লন তা পৃেকভাজব স্বতন্ত্র আজলাচনায় ফুশ্লটজয় 

তুজলজছন।  

এ গজবষণার শ্লচিাজক আমার কাজছ ময শ্লবষয়শ্লট মোরদার কজরজছ, তা 
আশ্লম তার মজধ্য তুজল ধ্রার মচষ্টা করব ইনিাআল্লাহ! আর তা হজলা- 

এমন শ্লকছু শ্লবষয় সংকলন করা, যা শ্লবজিষভাজব হজের সাজে আকীদাগত 

শ্লবজরাজধ্র সাজে সুশ্লনশ্লদেষ্ট, আর পািাপাশ্লি তার শ্লবধ্ান বণেনা করা এবং 
সাজে সাজে এ আকীদাগত শ্লবজরাজধ্র সাজে কাযেত েশ্লড়ত বযশ্লির শ্লবধ্ান 

বণেনা করা। 
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আর আশ্লম আল্লাহ তা‘আলার শ্লনকট আজবদন করশ্লছ, যাজত আশ্লম এ 

শ্লবষয়শ্লটজক সাোজত, তার শ্লবশ্লেপ্ত শ্লবষয়গুজলাজক একত্র করজত এবং তার 

মাসয়ালাসমূহজক বযাখযা করজত সেম হই এমন এক পদ্ধশ্লতজত, যা 
ইনিাআল্লাহ আকীদা-শ্লবশ্বাসজক পশ্লরশুদ্ধ করার কাজে অংিগ্রহণ করজব, 

ময আকীদা-শ্লবশ্বাজসর সাজে অজনক মদাষত্রুশ্লট ও মভোল শ্লমজি একাকার 

হজয় মগজছ। 

 واحلمُد هلل رب العاملني

(আর সকল প্রিংসা েগতসমূজহর রব আল্লাহ তা‘আলার েনয 
শ্লনজবশ্লদত)!! 

==০== 
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গজবষণা-পদ্ধশ্লত 

যখনই আশ্লম শ্লচিা করলাম এ শ্লবষয়শ্লট শ্লনজয় মলখার বযাপাজর, তখন আশ্লম 

ভাবলাম এ ভুল-ভ্রাশ্লিসমূজহর বণেনা-পদ্ধশ্লত শ্লনজয়, অতোঃপর শ্লসদ্ধাি 

শ্লনলাম ময, গজবষণাশ্লট দু’শ্লট পদ্ধশ্লতর বাইজর না যাওয়াটাই উশ্লচৎ হজব।     

প্রেম পদ্ধশ্লত: 

হােী সাজহব সংশ্লিষ্ট, তার মদি মেজক শুরু কজর আবার শ্লফজর আসা 

পযেি। সুতরাং আশ্লম শুরু করব হােী সাজহব কতৃেক তার িহজর অবস্থান 

করা মেজক এবং তাজত শ্লবদযমান শ্লবদ‘আতসমূহ িারা তার প্রভাশ্লবত 
হওয়া শ্লনজয়। 

অতোঃপর ‘হারামাইন’-এর মদজির উজেজিয তার সফর এবং তার িহর 

মেজক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করার 
শ্লনয়ত করা... 

অতোঃপর তার মক্কায় প্রজবি, তার হে আদাজয়র পদ্ধশ্লত এবং তাজত 

মযসব শ্লবদ‘আত রজয়জছ; আর কা‘বার মগলাফ, তার পােরসমূহ, মাকাজম 

ইবরাহীম ও হারাজমর যমীজনর বযাপাজর তার দৃশ্লষ্টভশ্লি এবং এসব 

বযাপাজর তার আকীদা-শ্লবশ্বাস। 

অতোঃপর তার িারা হজের পশ্লবত্র স্থানসমূহ ভ্রমণ এবং মসখানকার মাশ্লট, 
পাের ও গাছসমূহ িারা বরকত হাশ্লসল করা। 

অতোঃপর হে মিষ করার পর তার িারা শ্লকছু ঐশ্লতহাশ্লসক স্থাজনর 

উজেজিয গমন করা। মযমন, বরকত অেেজনর উজেজিয মহরা গুহা ও 
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সাওর গুহায় গমন। 

অতোঃপর তার ‘মাদীনাজয় নববী’-মত গমন করা, কবর িরীফ শ্লযয়ারত 

করা এবং এ মেজত্র মযসব শ্লবদ‘আত ও শ্লবভ্রাশ্লি চলজছ। 

অতোঃপর শ্লকছু হাশ্লদয়া শ্লনজয় অেবা বযাগভশ্লতে মক্কার বা মদীনার মাশ্লট 

শ্লনজয় শ্লনে মদজি প্রতযাবতেন করা...  

তজব এখাজন এমন শ্লকছু আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিও আজলাশ্লচত হজয়জছ, যা 

মকাজনা শ্লনধ্োশ্লরত স্থাজনর সাজে সুশ্লনশ্লদেষ্ট নয়। মযমন, তাশ্লবে-কবচ 

পশ্লরধ্ান করা, ওলীগজণর শ্লনকট প্রােেনা করা এবং শ্লবদ‘আতপূণে মদা‘আ 
বা অযীফা পাি করা... 

আর এভাজব আশ্লম হােী সাজহজবর সাজে এক পা এক পা কজর চলজত 

োকব তার হজের শুরু মেজক মিষ পযেি ধ্ারাবাশ্লহকভাজব তাজক 
আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিগুজলার বযাপাজর সতকে ও সাবধ্ান করজত করজত। 

শ্লিতীয় পদ্ধশ্লত:  

এক োতীয় শ্লবষয়গুজলা একশ্লট োয়গায় একশ্লত্রত করা। সুতরাং 

উদাহরণস্বরূপ আশ্লম কবরসমূহ (নবীসাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর 
কবর, বাকী কবরাস্থান এবং ওহুজদর িহীদগজণর কবরাস্থান) শ্লযয়ারত 

করার উজেিয সংক্রাি শ্লবষয়শ্লট একশ্লট অধ্যাজয় একশ্লত্রত করব, শ্লবশ্লভন্ন 
প্রকার প্রতীক ও শ্লনদিেজনর িারা বরকত হাশ্লসল সম্পশ্লকেত শ্লবষয়গুজলা 

এক োয়গায় একশ্লত্রত করব, আর প্রভাবিালী শ্লবজিষ মসশ্লেদসমূজহর 
(মাসশ্লেদুল শ্লকবলাতাইন, তোকশ্লেত শ্লবজিষ সাত মসশ্লেদ ও মসশ্লেজদ 
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উমার ইবনুল খািাব রাশ্লদয়াল্লাহু আনহু ইতযাশ্লদর) আজলাচনা করব এক 

োয়গায়, আর এ ভাজবই... গজবষণাকমেশ্লট চলজব।  

আর আশ্লম মদখশ্লছ অশ্লনিাসজেও প্রেম পদ্ধশ্লতর অনুসরজণ তাজত শ্লকছু 

শ্লবষজয়র পুনরাবৃশ্লি ঘটজব, যাজত এ গ্রন্থশ্লট আল্লাহ তাওফীক শ্লদজল 
গজবষক ও ছাত্রজদর েনয হােী সাজহজবর হে যাত্রার শুরু মেজক মিষ 

পযেি আকীদাগত ভুল-ত্রুশ্লটগুজলা োনার েনয একটা দলীল হজত পাজর; 
ফজল এর িারা তাজদর েনয সহে হজব এ শ্লবষয়গুজলা এক পা এক পা 

কজর অনুসরণ করা, আর এ পে ধ্জর তা সংজিাধ্ন ও পশ্লরশুদ্ধ করা 
এবং তাজত পশ্লতত হওয়ার আজগই তার বযাপাজর সতকে করা। 

অশ্লচজরই এসব ভুল-ভ্রাশ্লি শ্লনজয় আজলাচনা হজব ধ্ারাবাশ্লহক অধ্যায় 

অনুসাজর, প্রজতযকশ্লট ভুল-ভ্রাশ্লি একশ্লট স্বতন্ত্র অধ্যাজয়র মজধ্য; আর যখন 

মকাজনা শ্লবজরাজধ্র সম্পকে োকজব পূজবের বিজবযর সাজে, তখন আশ্লম 
প্রেমশ্লটর আজলাচনা করব শ্লবস্তাশ্লরতভাজব এবং পরবতেীশ্লটজক সংজেপ 

করব প্রেমশ্লটর বরাতসহ ইশ্লিত কজর।  

গজবষণার িব্দ-তাশ্ললকার পশ্লরচয়: 

১. ‘আল-মুখাশ্ললফাত’ (املخالفات): িব্দশ্লট  خمالفة িজব্দর বহুবচন, আর 

‘ইখশ্লতলাফ’ (االختالف) িজব্দর আশ্লভধ্াশ্লনক অেে ‘ইশ্লিফাক’ (االتفاق) 
তো ঐকমজতযর শ্লবপরীত, অেোৎ অননকয বা মতশ্লবজরাধ্, আর মকাজনা 

মকাজনা আশ্ললম ‘শ্লখলাফ’ (اخلالف) ও ‘ইখশ্লতলাফ’ (االختالف)-এর মজধ্য 

পােেকয কজরন। তারা বজলন, ‘ইখশ্লতলাফ’ (االختالف) িব্দশ্লট এমন কো 

বা মজতর মেজত্র বযবহৃত হয়, যা দলীল-প্রমাজণর ওপর প্রশ্লতশ্লিত। 
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অপরশ্লদজক ‘শ্লখলাফ’ (اخلالف) িব্দশ্লট বযবহৃত এমন মেজত্র, যার বযাপাজর 

মকাজনা দলীল-প্রমাণ মনই; আর তাজত শ্লবজরাশ্লধ্তাকারীর পজে দুবেলতার 

শ্লবষয়শ্লট সাবযস্ত হয়।2 

আর তার ওপর শ্লভশ্লি কজর বলা যায়- ময বযশ্লি এসব ‘মুখাশ্ললফাত’ তো 

শ্লবজরাধ্জক পালন বা প্রশ্লতশ্লিত করজব, তার সাজে তার কাজের বযাপাজর 

আস্থা স্থাপন করার মত মকাজনা দলীল-প্রমাণ মনই; বরং তাজক শুধু্ 
‘মুখাশ্ললফ’ (خمالف) তো শ্লবজরাশ্লধ্তাকারী বজল গণয করা হজব। আর ময 

বযশ্লি দুবেল অেবা বাজনায়াট দলীজলর ওপর শ্লনভের করজব, মস বযশ্লি 

হজলা এমন বযশ্লির নযায়, যার কাজছ মকাজনা দলীল-প্রমাণ মনই। 

আর মুসশ্ললম বযশ্লি কতৃেক সশ্লিক শ্লবষজয়র শ্লবপরীত মত মপাষণ করার 

শ্লবষয়শ্লট োনা যাজব দলীল-প্রমাণ সম্পজকে োনার মাধ্যজম এবং নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর েীবন-চশ্লরত, কো ও কাে সম্পজকে 

অবশ্লহত হওয়ার মাধ্যজম। 

২. আল-‘আকশ্লদয়যা (العقدية): এ িব্দশ্লট ইশ্লিত কজর এমন সব 

মাসাজয়জলর শ্লদজক, যা আকীদাগত মাসাজয়জলর সাজে সুশ্লনশ্লদেষ্ট3, আর 

এটা এমন এক িতে, যার কারজণ ইবাদত সংক্রাি মাসয়ালাগুজলা এ 

                                                           
2 মদখুন: ‘শ্ললসানুল আরব’: (৯/৯০); ‘তােুল ‘আরুস শ্লমন োওয়াজহশ্লরল কামূস’: 
(১২/১৮৯, ১৯৯); ‘কাশ্িাফু ইশ্লস্তলাহাত আল-ফুনূন ওয়াল ‘উলূম’: (১/১১৬-১১৭)।  

3 ‘আল-মু‘োম আল-ওয়াসীত’: (২/৬১৪) নামক অশ্লভধ্াজনর মজধ্য এজসজছ: (‘আশ্লকদা: 
এমন হুকুম বা শ্লসদ্ধাি, যার বযাপাজর তার শ্লবশ্বাসী বযশ্লির শ্লনকট মকাজনা প্রকার 
সজন্দহ-সংিয় গ্রহণজযাগয নয়)। 
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গজবষণার আওতামুি হজয় যায়, ফজল গজবষণাশ্লট মস শ্লদজক প্রজবি 

করজব না। মযমন, পাের বযতীত েুতা ও অনুরূপ শ্লকছুর মত মকাজনা 

বস্তু োমারায় শ্লনজেপ করা; এর ফজল ঐসব সাধ্ারণ িরী‘আতী ভুল-
ভ্রাশ্লিসমূহ এ গজবষণার আওতামুি হজয় যায়, যা পাশ্লরভাশ্লষক দৃষ্টজকাণ 

মেজক ‘আশ্লকদার অিভুেি হয় না। মযমন, দাশ্লড় মুণ্ডন করা, কাপড় 

ঝুশ্ললজয় পশ্লরধ্ান করা, নারীগণ কতৃেক মাহরাম পুরুষ সিী বযতীত সফর 

করা ইতযাশ্লদ।   

৩. হে (احلج): হে িজব্দর আশ্লভধ্াশ্লনক অেে হজলা ইিা করা, আর 

পশ্লরভাষায় হে মাজন: সুশ্লনশ্লদেষ্ট সমজয় শ্লনশ্লদেষ্ট কতগুজলা কাে করার েনয 
মক্কায় গমজনর ইিা করা।4 আর এর মাধ্যজম ঐসব আকীদাগত ভুল-

ভ্রাশ্লিসমূহ আমাজদর গজবষণার আওতামুি হজয় যায়, মযগুজলা হজের 
মমৌসুম বযতীত অনয সমজয় হজয় োজক, যার শ্লকছু উদাহরণ একটু পজরই 

আমাজদর সামজন আসজছ।    

গজবষণার লেয:  

এ গজবষণার মধ্য মেজক গজবষজকর লেয হজলা, েনগণজক ঐসব 
আকীদাগত শ্লবজরাজধ্র সাজে পশ্লরশ্লচত করা, যা হজের মমৌসুজম মকাজনা 

মকাজনা হােী সাজহজবর িারা সংঘশ্লটত হজয় োজক; আর িরী‘আজতর 

ভাষয এবং আজলমগজণর বিজবযর মাধ্যজম দীজনর সাজে মসসব 
                                                           
4 মদখুন: ‘আন-নাযম আল-মুসতা‘যাব ফী িরজহ গারীব ‘আল-মুহাযযাব’: (১/১৮১); 
‘আদ-দুরুেন নাকী ফী িরজহ আলফায আল-শ্লখরাকী’: (২/৩৭৬); ‘মুিাহাল ইরাদাত 
ফী োম‘ময় ‘আল-মুকশ্লন‘ময়’ মা‘আ ‘ আত-তানকীহ’ ওয়া শ্লযয়াদাত’: (২/৫৭)।   
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আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিপূণে শ্লবষয়গুজলা উপস্থাপন করা।  

বস্তুত ভুল-ভ্রাশ্লির প্রশ্লত গুরুত্ব প্রদান কজর তা েনগজণর কাজছ বণেনা 

কজর মদওয়া একশ্লট মহৎ উজদযাগ; আর তাই মদখা যায় আমাজদর আশ্ললম 

সমাে শ্লবদ‘আত ও তার বণেনা এবং তা মেজক সতকেকরণ শ্লবষজয় প্রাচীন 
ও আধু্শ্লনক সমজয় অজনক মলখাজলশ্লখ কজরজছন। 

আর ময বযশ্লি ভুলটা োনজত পারজব, মস তাজত পশ্লতত হওয়া মেজক 

শ্লনরাপদ োকজব, হুযায়ফা ইবনল ইয়ামান রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বজলন,  

ِ صىل اهلل عليه وسلم» لُوَن رَُسوَل اَّللَّ
َ
سْ  ،َعِن اخْلرَْيِ  ََكَن انلَّاُس يَْسأ

َ
ُُلُ َعِن َوُكنُْت أ

َ
أ

ر  ْن يُْدِرَكِن  ؛ الّشَّ
َ
 . «خَمَافََة أ

“েনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লামজক শ্লেজ্ঞাসা করত 

ভাজলা সম্পজকে, আর আশ্লম তাাঁর শ্লনকট প্রশ্ন করতাম মন্দ শ্লবষয় সম্পজকে- 

এ আিঙ্কায় ময, তা (মন্দ) আমাজক মপজয় বসজব।”5 

শ্লতশ্লন আরও বজলন,  

ْصَحا»
َ
لُونَُه َعْن اخْلرَْيِ ََكَن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْسأ ، ،ُب انلَِِّبر َصىلَّ اَّللَّ ر ُُلُ َعْن الّشَّ

َ
ْسأ

َ
 َوُكنُْت أ

َّ  : قَاَل  ؟ لَِم َفَعلَْت َذلَِك  : ِقيَل   .«َوَقَع يِف اخْلرَْيِ ؛ َمْن اتَََّق الّشَّ

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর সাহাবীগণ তাাঁজক শ্লেজ্ঞাসা 

                                                           
5 সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ৩৪১১; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
১৮৪৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৩৪২৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস 
নং ৪২৪৪। 
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করজতন ভাজলা সম্পজকে; আর আশ্লম তাাঁজক শ্লেজ্ঞাসা করতাম মন্দ শ্লবষয় 

সম্পজকে; বলা হজলা, মকন আপশ্লন এরূপ করজতন? শ্লতশ্লন বজলন, ময 

বযশ্লি মন্দ পশ্লরহার কজর চলজব, মস ভাজলা ও কলযাজণর মজধ্য োকজব।”6    

গজবষণার পশ্লরশ্লধ্:  

গজবষণাশ্লট শ্লনধ্োশ্লরত সময় ও স্থাজনর সাজে সম্পকেযুি; আর গজবষণাশ্লট 

এমন সব আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিজক অিভুেি করজব, যা হজের সমজয় ও 

হজের স্থাজন হােীগজণর একশ্লট মগািীর মাজঝ সংঘশ্লটত হয়। সুতরাং 
হােীগজণর মকউ মকউ হজের মাসসমূজহ, মক্কায় এবং হজের পশ্লবত্র 

স্থানসমূজহর মজধ্য ময কাে করজবন, তা গজবষণার পশ্লরশ্লধ্র আওতাভুি 

হজব। 

আর এর অনুষি শ্লহজসজব যা তাজদর হজের পজে এবং হজের পজর 

মদীনাজয় নববীজত তাজদর পে মেজক ঘটজব, তাও এর অিভুেি হজব।  

আর তার ওপর শ্লভশ্লি কজর আকীদাগত শ্লবজরাজধ্সমূজহর মধ্য মেজক যা 
হজের মমৌসুম ছাড়া অনয সমজয় প্রকাি পায়, তার সাজে গজবষণার 

মকাজনা সম্পকে োকজব না। মযমন, ঐসব আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লি, যা 
সংঘশ্লটত হয় মহররম মাজসর দিম শ্লদজন, অেবা রশ্লবউল আউয়াল 

মাজসর বাজরা তাশ্লরজখ, অেবা রেব মাজসর ২৭ তাশ্লরজখ অেবা িা‘বান 

মাজসর ১৪ তাশ্লরখ শ্লদবাগত রাজত এবং অনুরূপ আজরা মকাজনা সমজয়। 

অনুরূপভাজব আশ্লম গজবষণার মজধ্য ঐসব আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লি পশ্লরহার 
                                                           
6 আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৩৩৯০। 
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কজরশ্লছ, যা ইজতামজধ্য শ্লবলুপ্ত হজয় মগজছ, আলহামদু শ্ললল্লাহ। মযমন, 

আরাফার রেনীজত ‘োবাজল ‘আরাফা’ (আরাফার পাহাড়)-এর ওপজর 

আগুন ও মমামবাশ্লত প্রজ্জ্বশ্ললত করার শ্লবদ‘আত7 এবং আরাফার পাহাজড় 
অবশ্লস্থত ‘কুব্বাতু আদাম’ (আদজমর তাাঁবু)-এর চতুষ্পাজশ্বে তাওয়াফ করার 

শ্লবদ‘আত8, আর এগুজলা ধ্বংস ও শ্লবলুপ্ত হজয় মগজছ, আলহামদু শ্ললল্লাহ। 

==০== 

                                                           
7 ইমাম নববী রহ. তা আজলাচনা কজরজছন, শ্লতশ্লন বজলজছন: সাধ্ারণ েনগজণর একশ্লট 
অংি ‘োবাজল ‘আরাফা’ (‘আরাফার পাহাড়)-এ শ্লেলহে মাজসর নবম রেনীজত 
মমামবাশ্লত প্রজ্জ্বশ্ললত কজর, আর শ্লতশ্লন উজল্লখ কজরন ময, এটা শ্লনকৃষ্টতর 
শ্লবদ‘আতসমূজহর অিভুেি এবং তা কদযেতাপূণে ভ্রষ্টতা, যা কজয়ক প্রকাজরর মন্দজক 
একশ্লত্রত কজর। মযমন, আগুজনর প্রশ্লত শ্লবজিষ মজনাজযাজগর মধ্য শ্লদজয় অশ্লিপূেকজদর 
ধ্মেীয় সংসৃ্কশ্লতজক প্রকাি করা। [‘আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: (৮/১৪০); 
আরও মদখুন: ‘আল-ইবদা‘উ ফী মাদাশ্লরল ইবশ্লতদা‘ময়’: (পৃ. ৩০৫)]  

8 িাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইশ্লময়যাহ রহ. তা আজলাচনা কজরজছন, শ্লতশ্লন 
বজলজছন: “আরাফাজতর সবটুকুই অবস্থান করার োয়গা; আর বতজন ‘উরানাজত 
অবস্থান করজব না; আর মসখানকার পাহাজড় আজরাহণ করাটা সুন্নাহ’র অিভুেি নয়; 
আর মস পাহাড়শ্লটজক ‘োবাজল রহমত’ (রহমজতর পাহাড়) বলা হয়, আর তাজক এর 
ওেজন ‘ইলাল’ -ও বলা হয়; অনুরূপভাজব তার ওপজর অবশ্লস্থত তাাঁবুর শ্লবষয়শ্লটও, 
যাজক ‘কুব্বাতু আদাম’ (আদজমর তাাঁবু) বলা হয়; তাজত প্রজবি করা এবং তার মজধ্য 
সালাত আদায় করাটা মুস্তাহাব শ্লকছু নয়; আর তার চতুশ্লদেজক তাওয়াফ করাটা কবীরা 
গুনাজহর অিভুেি।” [‘মানসাকু িাইখুল ইসলাম’, সাউদী ধ্মে মন্ত্রণালয় এর আওতায় 
মুশ্লিত: (২৬/১৩৩)]।        
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গজবষণা-পশ্লরকল্পনা ভূশ্লমকা 

এজত রজয়জছ এ শ্লবষজয় মলখার কারণ এবং গজবষণার পদ্ধশ্লত ও তার 

পশ্লরকল্পনা। 

মুখবন্ধ 

প্রেম ভাগ: মক্কায় মপৌঁছার পূজবে আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ; 

আর তাজত চারশ্লট অধ্যায় রজয়জছ: 

প্রেম অধ্যায়: পাজেয় ছাড়া হজের উজেজিয মবর হওয়ার মাধ্যজম 
তাওয়াকু্কল করার মত ভুল ধ্ারণা মপাষণ করা। 

শ্লিতীয় অধ্যায়: মলাক মদখাজনার েনয ও সুনাজমর উজেজিয হে করা।  

তৃতীয় অধ্যায়: তাশ্লবে বা মাদুশ্লল শ্লনজয় মকাজনা মকাজনা হে পালনকারীর 

আগমন। 

চতুেে অধ্যায়: শ্লিকে শ্লমশ্লিত অযীফা শ্লনজয় মকাজনা মকাজনা হে 
পালনকারীর আগমন। 

শ্লিতীয় ভাগ: হারাম িরীজফর অভযিজর আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ; 

আর তাজত পাাঁচশ্লট অধ্যায় রজয়জছ: 

প্রেম অধ্যায়: মকাজনা মকাজনা হে পালনকারী কতৃেক আল্লাহ ছাড়া 

অজনযর শ্লনকট মদা‘আ ও সাহাযয প্রােেনা করা এবং শ্লিকে শ্লমশ্লিত অযীফা 

বা মদা‘আর ওপর শ্লনভের করা। 
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শ্লিতীয় অধ্যায়: কা‘বার মগলাফ ও দৃিযমান পােরসমূহ স্পিে করার িারা 

স্বীয় িরীর মমাছা 

তৃতীয় অধ্যায়: আনুগজতযর উজেিয বযতীত, বরকত মজন কজর হােজর 

আসওয়াদ ও রুকজন ইয়ামানী স্পিে করা 

চতুেে অধ্যায়: িামী ও ইরাকী রুকনিয় ও কা‘বার মদওয়াল স্পিে ও 

চুম্বন করা। 

পঞ্চম অধ্যায়: ‘মাকাজম ইবরাহীম’ িারা বরকত অেেজনর শ্লচিা করা এবং 

হােীগণ কতৃেক তাাঁর শ্লদজক নের মদওয়া। 

তৃতীয় ভাগ: মক্কা ও হজের শ্লনধ্োশ্লরত স্থানগুজলাজত আকীদাগত ভুল-

ভ্রাশ্লিসমূহ; 

আর তাজত শ্লতনশ্লট অধ্যায় রজয়জছ: 

প্রেম অধ্যায়: মহরা ও সাওর গুহা শ্লযয়ারত এবং তাজত আজরাহজণর 
অযো মচষ্টা করা। 

শ্লিতীয় অধ্যায়: ‘আরাফার পাহাজড় আজরাহজণর অযো মচষ্টা করা। 

তৃতীয় অধ্যায়: মক্কার গাছপালা ও পাের িারা বরকত লাভ করা এবং 

তা শ্লনজয় সফর করা। 

চতুেে ভাগ: হে পরবতেী কজমে আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ; 

আর তাজত ভূশ্লমকা ও মবি শ্লকছু অধ্যায় রজয়জছ: 

মুখবন্ধ: আর তাজত হজের সাজে ‘মাদীনা মুনাওয়ারা’ শ্লযয়ারজতর 
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মযাগসূত্র শ্লনজয় আজলাচনা রজয়জছ 

প্রেম অধ্যায়: হজের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর 

শ্লযয়ারত করা  

শ্লিতীয় অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত 

করার মেজত্র ত্রুশ্লটসমূহ 

উপসংহার: শ্লকছু উপজদিসহ 
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মুখবন্ধ 

হে ফরয হয় নবম অেবা দিম শ্লহেরীজত9, আর নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম হে কজরন দিম শ্লহেরীজত এবং শ্লতশ্লন মচজয়জছন 

তাাঁর এ হজে শ্লতশ্লন হজবন শ্লিেক ও প্রশ্লিেক। সুতরাং তাাঁর মেজক হে 
শ্লবষজয় অজনকগুজলা কাওলী (উশ্লিবাচক) ও মফ‘লী (কমেবাচক) হাদীস 

বশ্লণেত হজয়জছ; এ শ্লবষজয় যা বশ্লণেত হজয়জছ, তন্মজধ্য বযাপক অেেজবাধ্ক 
হাদীস হজলা সাহাবাজয় মকরাম রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমজক লেয কজর নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর বাণী, মযখাজন শ্লতশ্লন বজলজছন:  

ُخُذوا َمنَاِسَكُكمْ »
ْ
ِِت َهِذهِ  ،تِلَأ ُحجُّ َبْعَد َحجَّ

َ
ْدرِى لََعىلر اَل أ

َ
.«فَإِِّنر اَل أ  

“যাজত মতামরা মতামাজদর হজের শ্লনয়ম-কানুন শ্লিজখ শ্লনজত পার; কারণ, 

আশ্লম োশ্লন না, সম্ভবত আমার এ হজের পর আশ্লম আর হে করজত 

পারব না।”10  

সাহাবাজয় শ্লকরাম রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 

ওয়াসাল্লাজমর এ দৃশ্লষ্টভশ্লি ও শ্লনজদেিনাজক অনুসরণ কজরজছন। সুতরাং 

তারা যখনই হে করজতন, তখন তারা এ হাদীসজক তাজদর মচাজখর 

                                                           
9 সজন্দজহর ওপর শ্লভশ্লি কজর অনুরূপ বলা হজয় োজক। আরও মদখুন: ‘যাদুল মা‘আদ’: 
(২/৯৬)। 

10 হাদীসশ্লট আবূ যুবাজয়র আল-মাক্কী ‘মারফু’ সনজদ োশ্লবর রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক 
বণেনা কজরজছন; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১২৯৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, 
হাদীস নং ১৪৪১৯; ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩০২৩; আবূ দাউদ, আস-
সুনান, হাদীস নং ৪২৪৪; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩০৬২)। 



 

 

 
 23  

সামজন রাখজতন; ফজল তারা এমন মকাজনা কাে করজতন না, যা 

শ্লিোগুরু মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম কজরন শ্লন, আর এ 

নীশ্লতজত মুসশ্ললমগণ চজলজছন আবহমান কাল ধ্জর, এমনশ্লক ইসলামী 
মদজির আয়তন ও পশ্লরশ্লধ্ সম্প্রসাশ্লরত হজলা এবং েনগণ আল্লাহর দীজন 

িাশ্লমল হজলা সকল শ্লদক মেজক; অতোঃপর তারাও প্রশ্লত বছর হে 

করজতন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কো ও কাে মেজক 

মনয়া হজের শ্লনয়ম-কানূনজক গ্রহণ ও অনুসরণ কজর। 

শ্লকন্তু শ্লবষয়শ্লট শ্লিশ্লেল ও প্রিশ্লমত হজয় মগল শ্লকছু শ্লকছু সমজয় এবং 
মকাজনা মকাজনা স্থাজন; ফজল আল্লাহ তা‘আলার দীজনর মজধ্য এমন শ্লকছু 

শ্লবষজয়র অনুপ্রজবি ঘটল, যা তার দীজনর অিভুেি শ্লকছু নয়, আর এ 

দীজনর মজধ্য যা অনুপ্রজবি কজরজছ, তা দুই প্রকাজরর:  

এক প্রকার, আকীদা-শ্লবশ্বাসগত শ্লবষজয়র সাজে সম্পশ্লকেত, আজরক 
প্রকার, আমল বা কমেগত শ্লবষজয়র সাজে সম্পশ্লকেত। এখাজন আমাজদর 

প্রতযাশ্লিত আজলাচয শ্লবষয় হজলা প্রেম প্রকার, যা আকীদা-শ্লবশ্বাসগত 
মাসাজয়জলর সাজে শ্লনশ্লদেষ্ট; তন্মজধ্য আরও সুশ্লনশ্লদেষ্টভাজব বলজত হয়- 

আমরা ঐসব মাসয়ালার আজলাচনা করব, যার সাজে হােী সাজহব 
েশ্লড়ত, তার হে আদায়কালীন সমজয় অেবা তার পূজবে অেবা তার 

পজর, যা হজের সাজে সম্পশ্লকেত।  

আর শ্লিতীয় প্রকার: আমল বা কমে সংক্রাি মাসআলার সাজে শ্লনশ্লদেষ্ট। যা 

আজলাচনার েনয অপর োয়গা রজয়জছ, এটা তার েনয শ্লনশ্লদেষ্ট স্থান নয়, 

তার অজনকগুজলা দৃষ্টাি রজয়জছ। তন্মজধ্য দু’একশ্লট শ্লনম্নরূপ: 
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১. হজের উজেজিয নারীগণ কতৃেক মাহরাম পুরুষ সিী বযতীত সফর 

করা; অেচ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মাহরাম পুরুষ সিী 

বযতীত সফর করজত শ্লনজষধ্ কজরজছন; শ্লতশ্লন বজলন,  

ِ َواْْلَْوِم اآلِخِر تَُسافُِر َمِسرَيَة يَْوٍم إاِلَّ » ٍة تُْؤِمُن بِاَّللَّ
َ
.«َرمٍ َمَع ِذى حَمْ اَل ََيِلُّ اِلْمَرأ  

“আল্লাহ ও পরকাজল শ্লবশ্বাস কজর এমন নারীর েনয মাহরাম পুরুষ সিী 

বযতীত একশ্লদজনর দূরজত্বর পে ভ্রমণ করা ববধ্ নয়।”11
 

২. হােী সাজহব কতৃেক ‘তালশ্লবয়যা’ পাি করার পর, এর সাজে ‘তাকবীর’ 
(আল্লাহু আকবার) এবং ‘তাহলীল’ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) মযাগ কজর 

বলা।12
 

বস্তুত এটা সুন্নাজতর শ্লবপরীত। কারণ, হােী সাজহজবর েনয সুন্নাত হজলা 
‘তালশ্লবয়যা’ পাি করা। তালশ্লবয়ার সাজে ‘তাকবীর’ (আল্লাহু আকবার) ও 

‘তাহলীল’ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাি করা নয়। এ ‘তালশ্লবয়যা’ পাি 
অবযাহত োকজব োমারাতুল আকাবা তো বড় োমরায় পাের শ্লনজেপ 

করা পযেি; এর শ্লবপরীত কােজক ‘শ্লবদ‘আত’ বজল গণয করা হজব।13
 

                                                           
11 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবূ হুরায়রা রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা কজরজছন; 
সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০৩৮; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
১৩৩৯; হাদীজসর িব্দগুজলা ইমাম সহীহ মুসশ্ললম রহ.-এর। 

12 মানাশ্লসক আল-হাে ওয়াল ‘উমরা: (পৃ. ৪৭)। 
13 মদখুন: শ্লফকহুল ‘ইবাদাত: (পৃ. ৩৫০, ৩৬২)। আরও মদখুন: শ্লবদা‘উল হে ওয়াল 
‘উমরা: (পৃ. ৩৫০, ৩৬২)। 
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==০== 

                                                                                                                  

আর হে ও উমরার আশ্লকদাগত শ্লবদ‘আত ও অনযানয শ্লবষয়গুজলা মদখুন শ্লনজম্নাি 
গ্রন্থসমূজহ: 
- আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল, ‘আল-হাছ্ছু ‘আলাত্ শ্লতোরাত’: (পৃ. ৬৭-

৮০)।  
- আবদুর রাহমান ইবন আলী ইবনুল োওযী, ‘তালবীসু ইবশ্ললস’ (২/৮৩০-৮৩২)।   
- মুহাম্মাদ নাশ্লসরুেীন আলবানী, ‘মানাশ্লসক আল-হাে ওয়াল ‘উমরা’: (পৃ. ৪৫ ও 

তার পরবতেী পৃিাসমূহ)। 
- মুহাম্মাদ ইবন সাজলহ আল-‘উসাইমীন, ‘শ্লফকহুল ‘ইবাদাত’: (পৃ. ৩৩৫-৪০৭)। 
- হামুদ ইবন আবশ্লদল্লাহ আল-মাত্বার, ‘আল-শ্লবদ‘উ ওয়াল মুহদাছাত ওমা লা 

আসলা লাহু’: (পৃ. ৩৭৭-৪১৪)। 
- রাজয়দ ইবন সাবরী ইবন আশ্লব ‘আলফা, ‘মু‘োম আল-শ্লবদ‘ময়’: (পৃ. ১৭২-১৯৭)।  
- আবদুল ‘আযীয ইবন মুহাম্মাদ আস-সাদহান, ‘মুখাশ্ললফাতুল হে ওয়াল ‘উমরা’। 
- আবদুল মােীদ আল-হাশ্লদসী, ‘তানবীহুল আনাম ইলাল মুখাশ্ললফাত আল-ওয়াজরদা 

শ্লফল মাসশ্লেদাইন আন-নববী ওয়াল হারাম’ ।    
আর এর বাইজর আরও আপশ্লন অজনক শ্লনজদেিনা পাজবন, যা ছশ্লড়জয় আজছ শ্লফকহ’র 
শ্লকতাবসমূজহর আওতাধ্ীন হজের অধ্যাজয়। 
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প্রেম ভাগ 

মক্কায় মপৌঁছার পূজবে আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ 

 (املخالفات العقديَّة قبل الوصول إىل مكة)

তাজত চারশ্লট অধ্যায় রজয়জছ: 

প্রেম অধ্যায়: পাজেয় ছাড়া হজের উজেজিয মবর হওয়ার মাধ্যজম 
তাওয়াকু্কল করার মত ভুল ধ্ারণা মপাষণ করা। 

শ্লিতীয় অধ্যায়: মলাক মদখাজনার েনয ও সুনাজমর উজেজিয হে করা। 

তৃতীয় অধ্যায়: তাশ্লবে বা মাদুশ্লল শ্লনজয় মকাজনা মকাজনা হে পালনকারীর 

আগমন। 

চতুেে অধ্যায়: শ্লিকে শ্লমশ্লিত অযীফা শ্লনজয় মকাজনা মকাজনা হে 
পালনকারীর আগমন। 

==০== 
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প্রেম অধ্যায় 

পাজেয় ছাড়া হজের উজেজিয মবর হওয়ার মাধ্যজম 

তাওয়াকু্কল করার মত ভুল ধ্ারণা মপাষণ করা 
ইবন োরীর আত-ত্ববারী রহ. বজলন, “তাওয়াকু্কল’ -এর সশ্লিক মাজন 

হজলা: বান্দাজক তার দীন ও দুশ্লনয়ার বযাপাজর মচষ্টা-তদশ্লবর করার ময 

শ্লনজদেি প্রদান করা হজয়জছ, মস মেজত্র পশ্লরপূণে মচষ্টা-সাধ্না করার পর 

তার কতৃেক আল্লাহ তা‘আলার প্রশ্লত দৃঢ় আস্থা মপাষণ করা, কাে-

কারবাজর তাাঁর ওপর ভরসা করা এবং এর সবশ্লকছু তাাঁর প্রশ্লত নযস্ত 
করা।”14  

আর ইবনুল কাইজয়যম রহ. বজলন, “তাওয়াকু্কল’ হজলা বান্দাজক তার দীন 

ও দুশ্লনয়ার বযাপাজর যা উপকৃত কজর তা অেেন করার মেজত্র এবং তার 
দীন ও দুশ্লনয়ার বযাপাজর যা েশ্লত কজর তা প্রশ্লতজরাধ্ করার বযাপাজর 

আল্লাহর ওপর হৃদয়-মন শ্লদজয় শ্লনভের করা, আর এ শ্লনভেরতার সাজে 

সরাসশ্লর উপায়-উপকরজণর অবলম্বনও েরুশ্লর।”15  

সুতরাং ‘তাওয়াকু্কল’ হজলা আল্লাহর ওপর ভরসা, তাাঁর প্রশ্লত শ্লবশ্বাস 

স্থাপন ও তাাঁর িরণাপন্ন হজয় এবং তাাঁর ওপর সবশ্লকছু নযস্ত করার মধ্য 
শ্লদজয় অিজরর কাে ও ইবাদত করার নাম। আরও োকজব বান্দা কতৃেক 

ঐ শ্লবষজয়র প্রশ্লত সন্তুশ্লষ্ট প্রকাি, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর দেতাপূণে জ্ঞাজন 

ও সুন্দর পছজন্দ তাাঁর বান্দার েনয যা ফয়সালা কজরজছন; যখন মস তার 

                                                           
14 ইবন বািাল, িরহু সহীহ আল-বুখারী: (৯/৪০৮)। 
15 ইবনুল কাইজয়যম, যাদ আল-মা‘আদ: (৪/১৫)। 
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শ্লবষয়শ্লট তাাঁর ওপর নযস্ত কজর, তজব সাজে সাজে তাজক শ্লনজদেশ্লিত উপায়-

উপকরণ বযবহার করজত হজব এবং তা অেেজনর বযাপাজর তার মচষ্টা-

সাধ্না োকজত হজব। 

‘তাওয়াকু্কল’ -এর স্বরূপ হজি: উপায়-উপকরজণর বযবহার এবং অির 
িারা উপায়-উপকরজণর মাশ্ললক আল্লাহর ওপর শ্লনভের করা।16 

‘তাওয়াকু্কল’ -এর গুরুজত্বর পজে দলীল হজলা: আল্লাহ তা‘আলা কতৃেক 

তাাঁর নবীজক সুস্পষ্টভাজব তাাঁর ওপর ‘তাওয়াকু্কল’ করার শ্লনজদেি প্রদান 
করা, মযখাজন শ্লতশ্লন বজলজছন: 

ّكذ َٰٓ﴿ ت و  ََٰٰٓٓف  ِهَٰٓٱلَع   ََّٰٰٓٓللذ َٰٓلَع   َٰٓل  َٰٓٱإِنذك  ِ َٰٓٱق 
[٠٧]انلمل:  ﴾٧٩ُمبنِِيَٰٓل   

“সুতরাং আল্লাহর ওপর শ্লনভের করুন; আপশ্লন মতা স্পষ্ট সজতয 

প্রশ্লতশ্লিত।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৭৯] আর এ একই শ্লনজদেি প্রদান 

করা হজয়জছ আল-কুরআনুল কারীজমর আরও নয়শ্লট োয়গায়; আর এর 
মজধ্য শ্লতশ্লন তাাঁর মুশ্লমন বান্দাগণজক তা অনুসরণ করার শ্লনজদেি শ্লদজয়জছন; 

আর এটাই হজলা িরী‘আতসম্মত ‘তাওয়াকু্কল’, আর এটা এমন 

‘তাওয়াকু্কল’, যা অি-প্রতযজির িারা উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার 

শ্লবষয়শ্লটজক দাশ্লব কজর এবং আরও দাশ্লব কজর উপায়-উপকরজণর মাশ্ললক 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ওপর হৃদয়-মজনর শ্লনভেরতা। এ 
মাসয়ালাজত এটাই হজলা আহজল সুন্নাত ওয়াল োমা‘আজতর মত। আর 

                                                           
16 ইবন রেব, ‘োজম‘উল ‘উলূম ওয়াল শ্লহকাম’: (২/৪৯৭); আল-কারাফী, ‘আয-
যাখীরা’: (১৩/২৪৭); ইবনুল কাশ্লয়যম, ‘মাদাজরে আস-সাজলকীন’: (৩/৫২৩)। 
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এটাই সশ্লিক ও বাস্তব, যার পজে প্রমাণ মপি কজর িরী‘আজতর 

বিবযগুজলা এবং যুশ্লিশ্লভশ্লিক দলীলসমূহ। সুতরাং আল্লাহর একত্ববাজদ 

শ্লবশ্বাসী ‘মুতাওয়াশ্লক্কল’ (আল্লাহর ওপর ভারসাকারী) বযশ্লি (শুধু্) উপায়-
উপকরজণর প্রশ্লত মজনাজযাগ মদয় না, অেোৎ মস শুধু্ উপায়-উপকরজণ 

শ্লনশ্লশ্চি োজক না, তার আিায় বজস োজক না এবং তার ভয়ও কজর না; 

শ্লিক মযমশ্লনভাজব মস উপায়-উপকরণ মেজক শ্লবরতও োজক না, ফজল মস 

তাজক মফজল মদয় না, অবজহলা কজর না এবং তাজক বাদ মদয় না; বরং 

মস মজনাজযাগ শ্লদজয় তা অবলম্বন কজর, দৃশ্লষ্ট রাজখ তার (উপায়-
উপকরজণর) স্রষ্টা ও পশ্লরচালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার 

প্রশ্লত17।  

আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

آَٰ﴿ وا َٰٓل ُهمَٰٓمذ ِعدُّ
 
أ ع َٰٓس َٰٓٱو  [٠٠]االنفال:  ﴾ُتمت ط    

“আর মতামরা তাজদর মুকাশ্লবলার েনয যোসাধ্য প্রস্তুশ্লত রাখ।” [সূরা 
আল-আনফাল, আয়াত: ৬০]  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম বজলন,  

« ْ «اْعِقلَْها َوتََوّكَّ  

“তাজক (উটশ্লটজক) মবাঁজধ্ নাও এবং (আল্লাহর ওপর) ভরসা করা।”18 
                                                           
17 ‘মাদাজরে আস-সাজলকীন’: (৩/৫০০)। 
18 ইমামা শ্লতরশ্লমযী রহ. শ্লকয়ামজতর বণেনা প্রসজি হাদীসশ্লট বণেনা কজরজছন, বাব নং 
৬০, হাদীস নং ৫৩৭, (৪/৬৬৮); ইবন শ্লহব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৫৪৯। 
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আর এটাই শ্লছল ‘তাওয়াকু্কল’-এর বযাপাজর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 

ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীগজণর শ্লহদায়াত বা শ্লনজদেিনা, তারা শ্লছজলন 

‘তাওয়াকু্কল’ -এর শ্লদক মেজক সবজচজয় মবশ্লি পশ্লরপূণে বনশ্লতক চশ্লরজত্রর 
অশ্লধ্কারী, আর তাাঁজদর শ্লহদায়াত ও শ্লনজদেিনার ওপরই েীবন 

চাশ্ললজয়জছন তাাঁজদর পজর আগত প্রেন্মসমূহ।  

িরী‘আতসম্মত এ ‘তাওয়াকু্কল’ -এর শ্লবপরীজত রজয়জছ আজরক প্রকার 
‘তাওয়াকু্কল’, যা িরী‘আতসম্মত নয়, আর তা হজলা আল্লাহ তা‘আলা 

বযতীত অজনযর ওপর ‘তাওয়াকু্কল’ (ভরসা) করা। আর তা দুই প্রকার: 

১. এমন শ্লবষয় বা কাজে আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অজনযর ওপর 

‘তাওয়াকু্কল’ (ভরসা) করা, যা সমাধ্াজনর বযাপাজর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

তা‘আলা ছাড়া অজনযর মকাজনা েমতা মনই। মযমন, ঐসব বযশ্লিবগে, যারা 

তাজদর সাহাযয, শ্লরশ্লযক ও িাফা‘আজতর দাশ্লব পূরজণর বযাপাজর মৃতবযশ্লি 
ও ‘তাগুত’ (িয়তান)-এর ওপর ভরসা কজর। বস্তুত এটা হজলা বড় 

মাজপর শ্লিকে, শ্লিজকে আকবার।19 এ প্রকাজরর ‘তাওয়াকু্কল’-মক 
‘তাওয়াকু্কল আস-শ্লসর’ বা ‘মগাপন তাওয়াকু্কল’ নাজম অশ্লভশ্লহত করা হয়। 

কারণ, এ োতীয় ‘তাওয়াকু্কল’ শুধু্ এমন বযশ্লির পে মেজকই হজয় 
োজক, ময বযশ্লি শ্লবশ্বাস কজর ময, সৃশ্লষ্টেগজতর মজধ্য এ মৃতবযশ্লির 

মকাজনা মগাপন েমতা রজয়জছ।20  

২. এমন শ্লবষয় বা কাজে আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অজনযর ওপর 
                                                           
19 ‘তাইসীরুল ‘আযীয আল-হামীদ ফী িরশ্লহ শ্লকতাব আত-তাওহীদ’: (৪৯৮)। 
20 ‘মােমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাজয়ল আি-িাইখ ইবন ‘উসাইমীন’: (৬/৫৪)। 
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‘তাওয়াকু্কল’ করা, যা সমাধ্াজনর বযাপাজর তার ধ্ারণা অনুযায়ী ভরসাকৃত 

বযশ্লি েমতা রাজখ। বস্তুত এটা মছাট শ্লিকে21। এর দৃষ্টাি হজলা: 

“দৃিযমান স্বাভাশ্লবক উপায়-উপকরজণ ‘তাওয়াকু্কল’ করা। মযমন, মকাজনা 
বযশ্লি কতৃেক মকাজনা মনতা বা িাসজকর ওপর ‘তাওয়াকু্কল’ করা, যার 

হাজত আল্লাহ ‘শ্লরশ্লযক’ সরবরাহ অেবা দুোঃখ-কষ্ট বা অসুশ্লবধ্া দূর করার 

অেবা এর মত মকাজনা েমতা শ্লদজয়জছন। তখন এটা হালকা বা মছাট 

মাজনর শ্লিকে বজল গণয হজব।”22   

হজের পাজেয় বেেন করা তো উপায়-উপকরণ পুজরাপুশ্লর বেেন করাটা 
িরী‘আতসম্মত ‘তাওয়াকু্কল’-এর অিভুেি নয়, আর আশ্ললমগজণর 

ঐকযবদ্ধ রায় হজলা; মুসশ্ললম বযশ্লির ওপর (িারীশ্লরক ও আশ্লেেক) সামেেয 

ছাড়া হে আবিযক হয় না। মকননা আল্লাহ তা‘আলা বজলজছন: 

﴿َٰٓ َِٰٓلَع   ّلِلذ َٰٓٱو  ِنَٰٓي َٰٓل  َٰٓٱنلذاِسَِٰٓحجُّ َٰٓإِل  َٰٓس َٰٓٱِتَٰٓم  اع  بِيل  َٰٓت ط  [٧٠]ال عمران:  ﴾هَِٰٓس   

“আর মানুজষর মজধ্য যার মসখাজন যাওয়ার সামেেয আজছ, আল্লাহর উজেজিয ঐ 
ঘজরর হে করা তার েনয অবিয কতেবয।” [সূরা আজল ইমরান, আয়াত: 

৯৭]  

ইবনু কুদামা রহ. বজলন, (পাাঁচশ্লট িতে পূরজণর মাধ্যজম হে আবিযক হয়, 

তারপর শ্লতশ্লন তা উজল্লখ কজরজছন তন্মজধ্য) অনযতম একশ্লট িতে হজলা 

                                                           
21 ‘তাইসীরুল ‘আযীয আল-হামীদ ফী িরশ্লহ শ্লকতাব আত-তাওহীদ’: (৪০)। 
22 ‘তাইসীরুল ‘আযীয আল-হামীদ ফী িরশ্লহ শ্লকতাব আত-তাওহীদ’: (৪৯৮)। 
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সামেেয।23 এ িজতে বশ্লণেত সামেেয দ্বারা উদ্দেশ্য হজলা: পাজেয় ও যাতায়াত 

বযবস্থা অবলম্বন করা।    

ইবন কুদামা রহ. বজলন, ‘আর সামেেয হজলা: পাজেয় ও যানবাহজনর 

মাশ্ললক হওয়া।’24 

সামেেয এর উি বযাখযার দলীল হজলা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 

ওয়াসাল্লাম কতৃেক প্রদি েবাব, যখন তাাঁর শ্লনকট েননক বযশ্লি দাাঁশ্লড়জয় 

শ্লেজ্ঞাসা করল:  

.«والراحلةُ  الزادُ  : ؟ قال جَّ احلَ  ُب وجِ ا يُ مَ »  

“শ্লকজস হেজক আবিযক করজব? েবাজব শ্লতশ্লন বজলন, ‘পাজেয় ও 

যাতায়াত বযবস্থা’।”25
 

এসব ভাষয মেজক আমাজদর শ্লনকট স্পষ্ট হজয় মগল ময, হে আবিযক 
হওয়ার েনয অনযতম একশ্লট িতে হজলা ‘রসদপত্র’; আর হােী সাজহজবর 

েনয তার সফজরর মজধ্য ও আবাশ্লসক অবস্থাজন তা খুবই গুরুত্বপূণে। 

আর আশ্ললম সমাে হােীজদরজক সকেতার েনয মবশ্লি মবশ্লি পাজেয় ও 

রসদপত্র সাজে রাখার উপজদি শ্লদজয় োজকন, যাজত তাজক েনগজণর 

িারস্থ হজত না হয়, এমনশ্লক মস শ্লনজেজক ধ্বংজসর শ্লদজক মিজল না মদয়।  
                                                           

23 ‘আল-মুগনী’: (৫/৬)। 
24 ‘আল-মুগনী’: (৫/৮)। 

25 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবদুল্লাহ ইবন উমার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা 
কজরজছন। ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৮৯৬; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, 
হাদীস নং ৮১৩। 
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আল্লামা ইবন উসাইমীন রহ. বজলন, 

‘শ্লযশ্লন হে অেবা উমরা করার ইিা কজরন, তার েনয উশ্লচৎ হজলা মবশ্লি 

মবশ্লি কজর খরচপাশ্লত ও সফজরর সম্বল কাজছ রাখা এবং সতকেতার েনয 

তার প্রজয়ােজনর মচজয়ও অশ্লতশ্লরি অেে সজি রাখা, যাজত তাৎেশ্লণক 
েরুশ্লর প্রজয়ােন পূরণ করজত পাজর’।26  

অদু্ভত বযাপার হজলা ময, একশ্লট মগািী শ্লবশ্বাস মপাষণ কজর ময, পাজেয় ও 

সহায়-সম্বল শ্লনজয় হজের উজেজিয সফর করাটা আল্লাহর ওপর 
‘তাওয়াকু্কল’ (ভরসা) করার পশ্লরপন্থী। ফজল তারা সহায়-সম্বল ছাড়া 

সফজর মবর হজয় যায় এবং তারা তাজদর শ্লনজেজদরজক ধ্বংজসর মুজখ 

মিজল মদয়; তাজদর ধ্ারণা ময, এ সবশ্লকছুই তারা করজছ ‘তাওয়াকু্কল’-মক 

পশ্লরশুদ্ধ করার শ্লনশ্লমজি।27  

বস্তুত তাজদর এ ধ্রজনর কুধ্ারণা ও মন্দ শ্লবশ্বাস অজনক আগ মেজকই 
চালু শ্লছল। এর প্রমাণ হজলা: 

১. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র উশ্লি, শ্লতশ্লন বজলন,  

ونَ » ْهُل اْْلََمِن ََيُجُّ
َ
ُونَ  : َوَيُقولُونَ  ،َواَل َيََتَوَُّدونَ  ،ََكَن أ ةَ  ،ََنُْن الُْمتََوِّكر  فَإَِذا قَِدُموا َمكَّ

لُوا انلَّاَس 
َ
ُ َتَعاىَل  ،َسأ نَْزَل اَّللَّ

َ
ُدوا ََٰٰٓٓ﴿ :فَأ وذ ت ز  ي  ََٰٰٓٓو  َٰٓخ  ادَِٰٓٱَٰٓف إِنذ هَٰٓتلذق َٰٓٱلزذ  . « [٢٧٠]ابلقرة:  ﴾َٰٓو ى 

                                                           
26 ‘আল-মানহাে মল-মুরীদ আল-হাে ওয়াল ‘উমরা’: (পৃ. ১০৫)। 

27 ‘মদখুন: ‘তালবীসু ইবশ্ললস’: (২/৮৩২); ‘আস-সুনান ওয়াল মুবতাদা‘আত আল-
মুতা‘আল্লাকা শ্লবল আযকার ওয়াস সালাওয়াত’: (পৃ. ১৫২); ‘মানাশ্লসক আল-হাে ওয়াল 
‘উমরা’: (পৃ. ৪৬)। 
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“ইয়ামাজনর অশ্লধ্বাসীগণ হজে গমনকাজল পাজেয় সজি শ্লনজতা না এবং 

তারা বলত: আমরা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী; শ্লকন্তু যখন তারা মক্কায় 

আগমন করত, তখন তারা েনগজণর কাজছ সাহাজযযর আজবদন কজর 
মবড়াজতা। এ প্রসজি আল্লাহ তা‘আলা আয়াত অবতীণে কজরন: 

ي  َٰٓ﴿ َٰٓخ  ُدوا َٰٓف إِنذ وذ ت ز  ادَِٰٓٱَٰٓو  هَٰٓتلذق َٰٓٱلزذ ى  [٢٧٠]ابلقرة:  ﴾و   

“আর মতামরা পাজেয় সংগ্রহ কর। শ্লনশ্চয় সবজচজয় উিম পাজেয় হজি 
তাকওয়া।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৭]”28

 

ইমাম ইবন োরীর ত্ববারী রহ. বজলন, “বশ্লণেত আজছ ময, এ আয়াতশ্লট 

অবতীণে হজয়জছ এমন এক সম্প্রদাজয়র বযাপাজর, যারা পাজেয় ছাড়া হে 

করত, আর তাজদর মকউ মকউ যখন ইহরাম বাাঁধ্জতা, তখন তাজদর 

সাজে োকা পাজেয় ছুজড় মফজল শ্লদত এবং অজনযর শ্লনকট পাজেয় মচজয় 
আজবদন করত। তারপর তাজদর মজধ্য ময বযশ্লি সজি পাজেয় না শ্লনত, 

আল্লাহ তা‘আলা তাজক তার সফজরর েনয পাজেয় মনয়ার শ্লনজদেি প্রদান 
কজরন, আর তাজদর মজধ্য ময বযশ্লি পাজেজয়র মাশ্ললক শ্লছল, শ্লতশ্লন তাজক 

তার পাজেয়জক সংরেণ করজত এবং তা ছুজড় মফজল না মদওয়ার েনয 

শ্লনজদেি মদন”।29
 

২. সা‘ঈদ ইবন নাসীর বজলন, 

                                                           
28 সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৪৫১; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং 
১৭৩০; নাসাঈ, ‘আস-সুনান আল-কুবরা’ (৮৭৩৯)। 

29 ‘োজম‘উল বায়ান ‘আন তা’বীল আশ্লয়ল কুরআন’: (২/২৭৮)।  
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 ،عرعندنا قوم يلبسون الش ! يا أبا حممد : فقلت _رمحه اهلل  سألت سفيان بن عيينة»
؛ كذبوا  :فقال . ويزعمون أن من محل الزاد فليس بمؤمن ،وَيجون وال يَتودون

  «ال جتالسوهم وال حتدثوهم ،هؤالء أعداء السنة

“আশ্লম সুশ্লফয়ান ইবন ‘উয়ায়ানা রহ. মক প্রশ্ন কজর বললাম: মহ আবূ 

মুহাম্মাদ! আমাজদর সমাজে এক সম্প্রদায় রজয়জছ, যারা পিজমর মপািাক 

পশ্লরধ্ান কজর, আর তারা হে কজর এবং সজি পাজেয় শ্লনজয় যায় না, 
আর তারা শ্লবশ্বাস কজর ময, ময বযশ্লি পাজেয় শ্লনজয় (হজে) যায়, মস 

বযশ্লি মুশ্লমন নয়। এ কো শুজন শ্লতশ্লন বলজলন: ‘তারা শ্লমেযা বজলজছ; 

এসব মলাক সুন্নাহ’র িত্রু, মতামরা তাজদর সাজে উিা-বসা করজব না 
এবং তাজদর সাজে মকাজনা কো বলজব না।”30      

৩. েননক বযশ্লি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. এর কাজছ এজস বলল:  

مْحَُد : اخرج يف غري الَقافِلَِة . »
َ
ِ بَِغري زاٍد، فقال ُل أ

َة ىلع اتلوّكُّ ْخُرَج إىل مكَّ
َ
ْن أ

َ
ِريد أ

ُ
أ

 . «انلَّاِس تَوِّكَت  جرابإاِلَّ معُهم، فقال : ىلع  ؛ فقال : ال

“আশ্লম আল্লাহর ওপর ‘তাওয়াকু্কল’ (ভরসা) কজর মকাজনা রকম পাজেয় 

ছাড়াই মক্কার উজেজিয মবর হজত চাই, তখন আহমাদ রহ. তাজক লেয 

কজর বলজলন: তাহজল তুশ্লম কাজফলার সাজে না শ্লগজয় একা একা মবর 

হও। তখন মস বলল: না, বরং আশ্লম তাজদর সাজেই মবর হব। তখন 
শ্লতশ্লন বলজলন: তাহজলা মতা তুশ্লম েনগজণর ভাণ্ডাজরর ওপর ‘তাওয়াকু্কল’ 

                                                           
30 মদখুন: ‘আস-শ্লছকাত: (৮/২৬৯)। 
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কজরছ।”31 

আর মকাজনা সজন্দহ মনই ময, এর কারণ হজলা ‘তাওয়াকু্কল’-এর প্রকৃত 

অেে ও তাৎপযে সম্পজকে ঐসব মলাকেজনর অজ্ঞতা ও মূখেতা; আরও 

একশ্লট কারণ হজলা, তাজদর ওপর ইবশ্ললস িয়তাজনর আছর বা প্রভাব। 

ইমাম ইবনুল োওযী রহ. বজলন,    

؛ فخرجوا باَِل زاٍد، وظنُّوا أن هذا هو ٍم يَدُعون اتلواقوأَس إِبِْليُس ىلع قد لَبَّ و» ّكُّ
 
َ
ُ وُهم ىلع اغية اخلطأ  . «اتلوّكُّ

“আর ইবশ্ললস কতৃেক প্রতারণার শ্লিকার হজয়জছ এমন কতগুজলা মগািী, 

যারা তাওয়াকু্কল তো আল্লাহর ওপর ভরসা করার দাশ্লব কজর। ফজল 

তারা পাজেয় ছাড়া (হজের উজেজিয) মবর হজয় যায়, আর শ্লবশ্বাস কজর 

ময, এটাই হজলা ‘তাওয়াকু্কল’ অেচ তারা চরম ভুল ও শ্লবভ্রাশ্লির মজধ্য 

ডুজব আজছ”।32 

                                                           
31 এ কাশ্লহনীশ্লট ইমাম আহমাদ রহ. মেজক ইবনুল োওযী রহ. বণেনা কজরজছন 
‘তালবীসু ইবশ্ললস’: (২/৮৩২) গ্রজন্থ।  
আর শ্লতশ্লন তা সনদসহ এর মচজয় আরও পশ্লরপূণেভাজব বণেনা কজরজছন, তাাঁর শ্লনকট 
বণেনাশ্লট এজসজছ: (তাহজল তুশ্লম শ্লক একা একা মরুভূশ্লমজত প্রজবি করজব, নাশ্লক 
েনগজণর সাজে? েবাজব মস বলল: না, েনগজণর সাজে প্রজবি করব; তখন ইমাম 
আহমাদ রহ. বলজলন: তুশ্লম শ্লমেযা বলছ; তুশ্লম আল্লাহর ওপর ভরসাকারী নও; 
সুতরাং তুশ্লম একা একা প্রজবি কর, আর তা না হজল তুশ্লম েনগজণর ভাণ্ডাজরর 
ওপর ভরসাকারী) ‘আল-হাছ্ছু ‘আলাত শ্লতোরাত ওয়াস সানা‘আত...’: (পৃ. ৯৪)। 

32 ‘তালবীসু ইবশ্ললস’: (২/৮৩২); আর এ অদু্ভত ‘তাওয়াকু্কল’-এর উদাহরণ ও দৃষ্টাি 
মদখুন আল-কুিাইরীর ‘আর-শ্লরসালা’ নামক গ্রজন্থ: (পৃ. ১০৬-১০৮)।  
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ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. এর েবাব ও যুশ্লি খণ্ডজনর মধ্য শ্লদজয় 

আমাজদর কাজছ পশ্লরষ্কার হজয় মগল ময, ময বযশ্লি পাজেয় ছাড়া হে 

করজব, মস বযশ্লি হজব েনগজণর ওপর তাওয়াকু্কলকারী ও শ্লনভেরিীল, 
আর এ কো বলা সশ্লিক হজব না ময, মস আল্লাহর ওপর ভরসাকারী। 

বস্তুত আল্লাহর তা‘আলার ওপর ভরসা করা হজি, মুশ্লমজনর অনযতম 

ববশ্লিষ্টয, আর তা হজলা উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা এবং সাজে 
আল্লাহর ওপর পশ্লরপূণে শ্লনভেরিীল হওয়া। ‘তাওয়াকু্কল’ মাজন এমনশ্লট নয় 

মযমনশ্লট রূপজরখা মপি কজর ইবশ্ললস তার অনুসারীজদর েনয। 

==০== 
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শ্লিতীয় অধ্যায় 

মলাক মদখাজনার েনয ও সুনাজমর উজেজিয হে করা 

‘শ্লরয়া’ (الرياء) িব্দশ্লট   الرؤية (জদখা) িব্দ মেজক শ্লনগেত, আর তার মাজন 

হজলা: মানুষজক মদখাজনার উজেজিয ইবাদতজক প্রকাি করা, ফজল তারা 

ইবাদত সংশ্লিষ্ট বযশ্লির প্রিংসা কজর।33
 

‘শ্লরয়া’ ও ‘সুম‘আ’ -এর মজধ্য পােেকয:  

‘শ্লরয়া’ হজলা েনগণজক মদখাজনার েনয আমল করা, আর ‘সুম‘আ’  হজলা 
তাজদরজক শুনাজনার েনয আমল করা। সুতরাং ‘শ্লরয়া’ -এর সম্পকে 

দৃশ্লষ্টিশ্লির অনুভূশ্লতর সাজে; আর সুম‘আ’ -এর সম্পকে হজলা িবণিশ্লির 

অনুভূশ্লতর সাজে। আর তার মজধ্য িাশ্লমল হজব মকাজনা বযশ্লি কতৃেক তার 

আমলজক মগাপন করা, অতোঃপর তা েনগজণর শ্লনকট বণেনা বা প্রচার 
করা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম ‘শ্লরয়া’ বা মলাক মদখাজনা 

আমল করা মেজক সতকে কজরজছন; নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম 

বজলজছন:  

ُ بِِه َوَمْن يَُراِِئ يُ » َع اَّللَّ َع َسمَّ ُ بِهِ َمْن َسمَّ .«َراِِئ اَّللَّ  

“ময বযশ্লি স্বীয় খযাশ্লত অেেজনর শ্লচিায় ইবাদত করজব, আল্লাহ তার 

শ্লবশ্লনমজয় েনমজন তার আসল মচহারা উজন্মাচন কজর মদজবন; আর ময 
বযশ্লি মলাক মদখাজনার েনয ইবাদত করজব, আল্লাহ তার শ্লবশ্লনমজয় 

                                                           
33 ‘ফাতহুল বারী শ্লব-িরজহ ‘সহীহ আল-বুখারী’: (১১/৩৪৪); ‘ই‘লামুল মূওয়াশ্লক্ক‘ঈন’: 
(২/১৭০) তাফসীজর কুরতুবী: (২০/১২); আি-িাজতবী, ‘আল-ই‘শ্লতসাম’: (২/৩১২)। 
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েনগণজক তার প্রকৃত অবস্থা মদশ্লখজয় মদজবন।”34  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম আরও বজলন,  

ْصَغرُ »
َ
ُْك اأْل َخاُف َعلَيُْكْم الّشر

َ
ْخوََف َما أ

َ
ْصَغرُ  : قَالُوا ،إِنَّ أ

َ
ُْك اأْل يَا رَُسوَل  َوَما الّشر

 ِ َياءُ  : قَاَل ؟ اَّللَّ ُ َعزَّ وََجلَّ لَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمةِ  ،الرر   انلَّاَس  ازَىإَِذا جَ  : َيُقوُل اَّللَّ
َ
 : ْعَمالِِهمْ بِأ

ْنيَا يَن ُكنْتُْم تَُراُءوَن يِف ادلُّ ِ ُدوَن ِعنَْدُهمْ  ،اْذَهبُوا إىَِل اَّلَّ  «؟ َجَزاءٍ  ِمنْ  فَاْنُظُروا َهْل جَتِ

“আশ্লম মতামাজদর বযাপাজর মযসব শ্লবষজয় ভয় কশ্লর, তন্মজধ্য সবজচজয় 
ভয়ংকর শ্লবষয়শ্লট হজলা ‘মছাট্ট শ্লিকে’। সহাবীগণ শ্লেজ্ঞাসা করজলন: মহ 

আল্লাহর রাসূল! ‘মছাট্ট শ্লিকে’ কী? েবাজব শ্লতশ্লন বলজলন: মলাক মদখাজনা 
আমল। শ্লকয়ামজতর শ্লদন যখন আল্লাহ তা‘আলা মানুষজক তাজদর 

কৃতকজমের প্রশ্লতদান শ্লদজবন, তখন শ্লতশ্লন এ োতীয় মলাকেনজক উজেিয 
কজর বলজবন: মতামরা ঐসব মলাজকর কাজছ যাও, যাজদরজক মদখাজনার 

েনয মতামরা দুশ্লনয়াজত আমল করজত; তারপর মদখ- তাজদর শ্লনকট 

মতামরা মকাজনা প্রশ্লতদান পাও শ্লকনা?।”35  

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার শ্লনকট 

মদা‘আ কজরজছন, যাজত শ্লতশ্লন তাাঁর হেজক একািভাজব তাাঁর সন্তুশ্লষ্টর েনয 

শ্লনশ্লদেষ্ট কজর মনন, মলাক মদখাজনা ও সুখযাশ্লত অেেজনর কারণ না বানান; 
আর মস মদা‘আর একশ্লট হজলা:  

                                                           
34 সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ৬৪৯৯; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
২৯৮৬)। 

35 আহমাদ, আল-মুসনাদ: (২৩১৯)  
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ًة َغرْيَ ِرَياٍء َوالَ »  . «َواَل ُسْمَعةٍ  ُمهابَةٍ  اللَُّهمَّ اْجَعلَْها َحجَّ

“মহ আল্লাহ! আপশ্লন এটাজক এমন হজে পশ্লরণত করুন, যাজত (আপনার 

উজেিয ছাড়া) মকাজনা রকম ‘শ্লরয়া’ (প্রদিেনী), প্রশ্লতপশ্লি ও সুনাজমর 
উজেিয না োজক।”36

 

আর এর ওপর শ্লভশ্লি কজর বলা যায় ময, হজের মূল উজেিয যশ্লদ হয় 

মলাক মদখাজনার েনয, তাহজল হেশ্লট বাশ্লতল বজল গণয হজব; আর হজের 
মূল উজেিয যশ্লদ হয় আল্লাহর সন্তুশ্লষ্ট অেেজনর েনয, তারপর হিাৎ কজর 

তার ওপর ‘শ্লরয়া’ বা মলাক মদখাজনার শ্লনয়ত এজস আপশ্লতত হয়, 
অতোঃপর তা যশ্লদ মজন মজন োজক এবং তা মন মেজক দূর কজর মদয়, 

তাহজল তা তার েনয েশ্লতকর হজব না; আর যশ্লদ মস মলাক মদখাজনার 

শ্লনয়তশ্লট তার সাজে স্থায়ী হজয় পজড়, তাহজল তা তার পুজরা হেটাজক নষ্ট 
কজর মফলজব। কারণ, হে এমন ইবাদজতর অিভুেি, যার মিষটা প্রেম 

অংজির সাজে সংযুি।37
 

বস্তুত হে হজলা একসাজে আশ্লেেক ও িারীশ্লরক ইবাদজতর অিভুেি 

একশ্লট ইবাদত, আর মুসশ্ললমগণজক তা পালন করার সময় অজনক কষ্ট 

ও ক্লাশ্লির শ্লিকার হজত হয়; শ্লকন্তু তারা এসব কষ্ট-মক্লি সহয কজরন 
আল্লাহ তা‘আলার সন্তুশ্লষ্ট লাজভর আিায় ও তাাঁর োন্নাত পাওয়ার 

দাশ্লবজত।  

                                                           
36 বায়হাকী, আস-সুনান (৪/৩৩২, ৩৩৩), শ্লকতাবুল হে। 
37 ‘োজম‘উল ‘উলূম ওয়াল শ্লহকাম’: (১/৮১-৮৪); ‘তাইসীরুল ‘আযীয আল-হামীদ ফী 
িরশ্লহ শ্লকতাব আত-তাওহীদ’: (পৃ. ৫৩০-৫৩৪)। 
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আর ময শ্লেশ্লনসশ্লট তাজদরজক এসব কষ্ট ও ক্লাশ্লিজক ভুশ্ললজয় রাজখ, তা 

হজলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর পে মেজক বশ্লণেত ঐসব 

হাদীস, যা হজের ফযীলত ও হােী সাজহজবর সাওয়াব প্রসজি বশ্লণেত 
হজয়জছ। 

আর এসব হাদীজসর মধ্য মেজক অনযতম একশ্লট হজলা, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর বাণী, মযখাজন শ্লতশ্লন বজলজছন:  

اَرٌة لَِما بَيْنَُهَماالُْعْمَرُة إىَِل الُْعْمَرِة »  «احْلَجُّ الَْمْْبُوُر لَيَْس َُلُ َجَزاٌء إاِلَّ اجْلَنَّةُ و ,َكفَّ

“এক উমরা মেজক আজরক উমরা- উভজয়র মধ্যবতেী সমজয়র গুনাজহর 

েনয কাফ্ফারা, আর মাকবূল (কবুল) হজের একমাত্র প্রশ্লতদান হজলা 

োন্নাত।”38 

শ্লকন্তু মসখাজন মকাজনা মকাজনা হােী সাজহবজক মদখা যায়- তারা হজের 

শ্লনয়ত কজরন এবং কতবার হে কজরজছন তাজক সংখযায় প্রকাি করজত 
স্বািন্দযজবাধ্ কজরন, আর তাজদর মকউ মকউ শ্লচিা কজরন হে মেজক 

শ্লফজর আসার সময় তাজক বলা হজব: ‘আল-হে অমুক’। আবার মকউ 

                                                           
38 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবূ হুরায়রা রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা কজরজছন; 
সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৬৮৩; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
১৩৪৯; ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৮৮৮; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, হাদীস 
নং ৯৩৩; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৬২৮। 
আর হজের ফযীলত সম্পজকে একগুি হাদীস মদখুন: আত-তারগীব ওয়া আত-
তারহীব: (২/১৬২-১৮৩); ‘মােমা‘উ আয-যাওয়াজয়দ’: (৩/২০৬-২১০); ‘ইতহাফ 
আল-খায়রাত’: (৩/১৩৮-১৪১); ‘আল-মাতাজলব আল-‘আলীয়া’: (৬/২৬২-২৯০)। 
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শ্লচিা কজরন: মস যখন মকাজনা মােশ্ললজস কো বলজব, তখন মস বলজব: 

‘আশ্লম সাতবার হে কজরশ্লছ’ অেবা মস বলজব: ‘আশ্লম ‘আরাফাজত পজনর 

বার অবস্থান কজরশ্লছ’। 

ইমাম ইবনুল োওযী রহ. বজলন, ‘হােীগজণর মজধ্য এমন মকউ মকউ 
আজছন, শ্লযশ্লন চান- সাোজতর সময় তাজক ‘আলহাজ্জ’ বলা হজব। আর 

হজের উজেজিয মক্কায় গমনকারীগজণর মধ্য মেজক এমন অজনক আজছন, 
যার শ্লচিা হজলা তার হজের সংখযাতেয প্রকাি করা, ফজল শ্লতশ্লন বজলন, 

‘আশ্লম আরাফার ময়দাজন শ্লবি বার অবস্থান কজরশ্লছ’।39 আর অজনক 
আিয়দানকারী আজছন, শ্লযশ্লন দীঘে সময় ধ্জর মক্কায় অবস্থান করজছন, 

অেচ শ্লতশ্লন এখনও তার শ্লভতরজক পশ্লবত্র করার কােশ্লট শুরু কজরন শ্লন, 

আর কখনও কখনও তার শ্লচিার সম্পকে োজক এমন সব অবদাজনর 
সাজে, ময অবদান শ্লতশ্লন তার কাজছ োকা কারও েনয মরজখজছন। আবার 

কখনও কখনও শ্লতশ্লন বজলন, আিয়দানকারী ও মসবক শ্লহজসজব আেজক 
আমার শ্লবি বছর পূণে হজলা। আর একটা মগািীর ওপর িয়তান ভর 

কজরজছ, তাজদর মকউ মকউ হে আদাজয়র পদ্ধশ্লতর মজধ্য এমন শ্লকছু 

নতুন শ্লবষয় চালু কজরজছ, যা তার অিভুেি নয়। ফজল আশ্লম একদল 

মলাকজক মদশ্লখ- তারা তাজদর ইহরাজমর মজধ্য কৃশ্লত্রম ভান কজর, যার 

ফজল তারা একশ্লট কাাঁধ্জক মখালা রাজখ এবং কজয়ক শ্লদন এভাজব সূজযের 
তাজপর মজধ্য অবস্থান কজর, তারপর তাজদর চামড়া খজস পজড় এবং 

তাজদর মাো ফুজল যায়, আর এর িারা মানুজষর মাজঝ শ্লনজের ভাব বা 

                                                           
39 অেোৎ আশ্লম শ্লবিবার হে কজরশ্লছ। 
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মসৌন্দযে প্রকাি কজর’।40  

আর এ ধ্রজণর আকীদা পশ্লরপন্থী কাে এ যুজগর মানুজষর মজধ্যও 

শ্লবদযমান রজয়জছ। 

==০== 

                                                           
40 ‘তালবীসু ইবশ্ললস’: (২/৮৩০-৮৩১) সংজেপ কজর উদৃ্ধত; আরও মদখুন: ‘আস-সুনান 
ওয়াল মুবতাদা‘আত আল-মুতা‘আল্লাকা শ্লবল আযকার ওয়াস সালাওয়াত’: (পৃ. ১৫১-
১৫২)। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

তাশ্লবে বা মাদুশ্লল শ্লনজয় মকাজনা মকাজনা হে পালনকারীর আগমন41 

তাশ্লবে হজলা: “এমন কতগুজলা পুাঁশ্লত বা গুশ্লটকা, যা মলাজকরা তাজদর 

সিানজদর িরীজরর ঝুশ্ললজয় রাখত, যাজত তার িারা তারা নের লাগা 

মেজক বাাঁচজত পাজর।”42 

আর তাশ্লবে-কবচ ও অনুরূপ শ্লকছু ঝুশ্ললজয় রাখার শ্লবষয়শ্লট এক প্রকাজরর 

মহামারী, যা বযাপকভাজব অশ্লধ্কাংি মুসশ্ললম রাজে প্রচশ্ললত, আর তা 

ঝুশ্ললজয় রাখার শ্লবষয়শ্লট শুধু্ মানুজষর মজধ্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ 
শ্লবষয়শ্লট চতুষ্পদ েন্তু ও যানবাহন পযেি ছশ্লড়জয় মগজছ, আর এ শ্লবষয়শ্লট 

এজকবাজর দৃিযমান একশ্লট শ্লবষয়। আর এটাজক ‘তাওহীদ’ তো আল্লাহর 
একত্ববাদ সম্পজকে মানুজষর অজ্ঞতা বজল গণয করা হয়, ময তাওহীদসহ 

আল্লাহ তা‘আলা যুজগ যুজগ রাসূলগণজক পাশ্লিজয়জছন। অনুরূপভাজব 
তাওহীজদর শ্লবপরীত শ্লিজকের বযাপাজর মানুজষর অজ্ঞতাও এ বযাপাজর 

                                                           
41 মদখুন: ‘িরহু মা‘আশ্লনল আছার’: (৪/৩২৪-৩২৯); আত-তামহীদ: (১৭/১৬০-১৬৫); 
আল-বায়ান ওয়া আত-তাহসীল: (১/৪৩৮-৪৪০); আল-োজম‘ শ্লল আহকাশ্লমল কুরআন: 
(১০/৩১৬-৩২০); যাদ আল-মা‘আদ: (৪/১৪৯ ও তার পর) এবং (৪/৩২৬-৩২৯); 
আল-আদাব আি-ির‘ইয়যা: (২/৪৪০-৪৪৪); মা‘আশ্লরেুল কবুল: (২/৫১০-৫১২); আল-
ইবদা‘উ ফী মাদাশ্লরল ইবশ্লতদা‘ময়: (পৃ. ৪২৪-৪৩৭); ফাতাওয়া ইবন ইবরাহীম: (১/৯৫-
৯৯); শ্লসলশ্লসলাতুল আহাদীস আস-সাহীহা: (১/৩৪৪-৩৪৫), (১/৬৪৯-৬৫০), (১/৮৪৩-
৮৪৪) ও (১/৮৮৯-৮৯১); আহকামুর রুকা ওয়াত তামাজয়ম: (পৃ. ২০১) এবং তার 
পরবতেী পৃিাসমূহ।  

42 ‘আত-তা‘শ্লরফাত আল-ই‘শ্লতকাশ্লদয়যা’: (পৃ. ১২১)। 
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ভূশ্লমকা মরজখজছ।43 

আর তাশ্লবে-কবচ এর শ্লবষয় শ্লনজয় আজলাচনাশ্লট কজয়কশ্লট দৃশ্লষ্টজকাণ 

মেজক হজত পাজর:  

তাশ্লবজের মজধ্য যা শ্লকছু মলখা হয়, মসসব শ্লদক শ্লবজবচনায় তা কজয়ক 

প্রকাজরর হজয় োজক: 

প্রেম প্রকার: এমন সব তাশ্লবে, যাজত কুরআজনর আয়াত ও হাদীজস 

নববী শ্ললশ্লপবদ্ধ করা হয়। 

শ্লিতীয় প্রকার: এমন সব তাশ্লবে, যাজত সুশ্লনশ্লদেষ্ট মকাজনা বাকয শ্ললশ্লপবদ্ধ 
করা হয়; আর তাজত সুস্পষ্ট শ্লিকেী কো মলখা োজক।  

তন্মজধ্য প্রেম প্রকাজরর তাশ্লবজের শ্লবষয়শ্লট শ্লনজয় আশ্ললম সমাজের মজধ্য 

মতজভদ রজয়জছ, তজব শ্লবশুদ্ধ মজত তা হারাম; কারণ হারাজমর উপায় ও 

উপলেয বন্ধ করা েরুরী। আর মযসব আশ্ললম তাজক ববধ্ বজলজছন, 

তারাও কারও ওপর বালা-মুশ্লসবত নাশ্লযজলর পজর এ ধ্রজনর তাশ্লবে 

বযবহার করার িতে কজরজছন, তার পূজবে নয়।44 

                                                           
43 মদখুন: ‘আহকামুর রুকা ওয়াত তামাজয়ম’: (পৃ. ২২৯)।  
44 মদখুন: আত-তামহীদ: (১৭/১৬০); আল-োজম‘ শ্লল আহকাশ্লমল কুরআন: (১০/৩১৯); 
আর তাাঁজদর প্রজতযকই ইবন আবশ্লদল বারে ও কুরতুবী রহ.-এর সূজত্র বিবয শ্লদজয়জছন 
ময, এ িতেশ্লট একদল আজলম সমাজের। আরও মদখুন: ‘িরহু মা‘আশ্লনল আছার’: 
(৪/৩২৫); আল-বায়ান ওয়া আত-তাহসীল: (১/৪৩৯); যাদ আল-মা‘আদ: (৪/৩২৭); 
আহকামুর রুকা ওয়াত তামাজয়ম: (পৃ. ২৪৫) ।  
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আর শ্লিতীয় প্রকার তাশ্লবে-কবচ হজলা আল্লাহ তা‘আলার সাজে শ্লিকে 

করার অিভুেি।  

আর তাশ্লবজের সাজে মানুজষর অির সমৃ্পি হওয়ার শ্লবজবচনায় তা 

দু’ভাজগ শ্লবভি: 

প্রেম প্রকার: শ্লযশ্লন তাজক উপকার লাভ বা েশ্লত শ্লনজরাজধ্র কারণ 

শ্লহজসজব গ্রহণ কজরন, আর শ্লতশ্লন োজনন ময, তা প্রকৃতপজে মকাজনা 

উপকারও করজত পাজর না এবং মকাজনা েশ্লতও করজত পাজর না; এ 
অবস্থায় তা ‘মছাট্ট শ্লিকে’ বজল শ্লবজবশ্লচত হজব।  

শ্লিতীয় প্রকার: শ্লযশ্লন তাজক গ্রহণ কজরন এমন আকীদা-শ্লবশ্বাস শ্লনজয়- ময, 

তাজত উপকার ও অপকার শ্লনশ্লহত রজয়জছ; মস মজন কজর ময এ তাশ্লবে 
তার মেজক অকলযাণ দূর করজত পাজর এবং তার েনয কলযাণ শ্লনজয় 

আসজত পাজর; এ অবস্থায় এটা (না‘উযু শ্লবল্লাহ) এমন বড় শ্লিকে শ্লহজসজব 
গণয হজব যা বযশ্লিজক দীজনর গশ্লণ্ড মেজক মবর কজর মদয়।  

আর এ অধ্যাজয় আমার আজলাচনাশ্লট তাশ্লবে-কবজচর প্রেম ও শ্লিতীয় 

উভয় প্রকাজরর সাজে সম্পকেযুি।  

আর এ অধ্যাজয়র মজধ্য আশ্লম তাজক আকীদাগত শ্লবজরাজধ্র অিভুেি বজল 
মজন কজরশ্লছ, তা বহনকারীর অবস্থার শ্লদজক লেয না কজরই, তারা শ্লক 

মসটার জ্ঞান রাজখ নাশ্লক মসটা সম্পজকে অজ্ঞ মসটার কো শ্লবজবচনায় না 

এজনই। কারণ, মুসশ্ললমগজণর মকউ মকউ মবজড় উজিজছন এমন সব 

স্থাজন, মযখাজন অজ্ঞতা ও মূখেতা ছশ্লড়জয় মগজছ এবং সশ্লিক জ্ঞান হাশ্লরজয় 

মগজছ, আর ‘অজ্ঞতার কারজণ েমা’ ও এতদসংক্রাি মাসয়ালা শ্লনজয় 
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‘ইলম’ শ্লবষয়ক গ্রন্থসমূজহ শ্লবস্তাশ্লরত আজলাচনা এজসজছ।45 

বস্তুত তাশ্লবে-কবজচর শ্লবষয়শ্লট অজনক আগ মেজকই পশ্লরশ্লচত শ্লবষয়; বরং 

তা োজহশ্লল যুজগর কমেকাজণ্ডর অিভুেি। আর এ কারজণ তা তাওহীজদর 

মজধ্য ফাটল সৃশ্লষ্ট কজর এবং তার সংশ্লিষ্ট বযশ্লির অিরজক তা 
মদাদুলযমান রাজখ, আর তাজক আল্লাহর সাজে সম্পকে গড়জত শ্লবরত 

রাজখ। ইসলাম তাশ্লবজের বযাপাজর সতকেবাতো শ্লনজয় এজসজছ; এ প্রসজি 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মেজক একাশ্লধ্ক হাদীস বশ্লণেত 

হজয়জছ, আর এর মজধ্য শ্লকছু হাদীস শ্লনম্নরূপ:           

১. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম বজলজছন:  

ََق واتلََّمائَِم واتلرَولََة رِشْك» «إن الرُّ  

“শ্লনশ্চয় ঝাড়-ফুাঁক, তাশ্লবে-কবচ ও বিীকরণ শ্লবদযা শ্লিকে।”46       

২. ‘উকবা ইবন ‘আজমর আল-েুহানী রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বশ্লণেত, 

শ্লতশ্লন বজলন,  

ْقبََل إَِْلِْه رَْهٌط »
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ ِ َصىلَّ اَّللَّ نَّ رَُسوَل اَّللَّ

َ
ْمَسَك َعْن  َفبَاَيَع تِْسَعًة، ،أ

َ
َوأ

                                                           
45 আর এ মাসয়ালাশ্লট স্বতন্ত্রভাজব কজয়কশ্লট গ্রজন্থ বশ্লণেত হজয়জছ, তন্মজধ্য অনযতম একশ্লট 
গ্রন্থ হজলা ড. আবদুর রাযযাক ইবন তাজহজরর ‘আল-োহলু মব-মাসাজয়ল আল-
ই‘শ্লতকাদ ওয়া হুকমুহু’ ।  

46 হাদীসশ্লট যয়নব আছ-ছাকাশ্লফয়যাহ রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহা মেজক বশ্লণেত, শ্লতশ্লন তার স্বামী 
আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক হাদীসশ্লট বণেনা কজরজছন; আহমাদ, 
আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৩৬১৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৮৮৩; ইবন 
মাোহ, হাদীস নং ৩৫৩০। 
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ِ  يَا رَُسوَل  : َفَقالُوا ،َواِحدٍ   ،«إِنَّ َعلَيِْه تَِميَمةً »:  قَاَل ؟ َوتََرْكَت َهَذا  ،بَاَيْعَت تِْسَعةً  ! اَّللَّ
ْدَخَل يََدُه َفَقَطَعَها

َ
رْشَكَ  » : َوقَاَل  َفبَاَيَعُه، ،فَأ

َ
  .«َمْن َعلََّق تَِميَمًة َفَقْد أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর শ্লনকট একশ্লট দল আগমন 

করল। অতোঃপর শ্লতশ্লন নয় েজনর বাই‘আত তো (আনুগজতযর) িপে 

গ্রহণ করজলন; শ্লকন্তু একেনজক বাই‘আত করাজনা মেজক শ্লবরত 
োকজলন। উপশ্লস্থত সাহাবীগণ বলজলন: মহ আল্লাহর রাসূল! আপশ্লন নয় 

েনজক িপে করাজলন, আর এজক বাদ শ্লদজলন? েবাজব শ্লতশ্লন বলজলন: 
‘তার সাজে তাশ্লবে রজয়জছ’। অতোঃপর শ্লতশ্লন তাাঁর হাত ঢুশ্লকজয় শ্লদজয় তা 

মকজট মফলজলন এবং তাজক বাই‘আত করাজলন অতোঃপর বলজলন: ‘ময 
বযশ্লি তাশ্লবে লটকাজলা, মস শ্লিকে করল।”47 

সুতরাং এসব হাদীজসর মজধ্য পশ্লরষ্কারভাজব ফুজট উজিজছ ময, শ্লবশুদ্ধ 

আকীদা-শ্লবশ্বাজসর অনযতম একশ্লট শ্লবপরীত কাে হজলা হােীগণ কতৃেক 

তাশ্লবে-কবচ ও অনুরূপ মকাজনা শ্লকছু বযবহার কজর মক্কায় আগমন 
করা। 

==০== 

                                                           
47 আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭৪২২ এবং হাদীজসর িব্দগুজলা তার; ত্ববারানী, 
আল-মু‘োম আল-কাবীর (৮৮৫), (১৭/৩১৯-৩২০); হাজকম, আল-মুস্তাদরাক 
(৪/২১৯)। 
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চতুেে অধ্যায় 

শ্লিকে শ্লমশ্লিত অযীফা শ্লনজয় মকাজনা মকাজনা হে পালনকারীর আগমন 

সহীহ আকীদা-শ্লবশ্বাজসর মঘার শ্লবজরাধ্ী অনযতম একশ্লট কাে হজলা শ্লকছু 

সংখযক হােী সাজহব কতৃেক আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাজদর মঘাষণা 

মদওয়ার েনয ‘মক্কা’-য় আগমন কজর এমতাবস্থায় ময, তারা তাাঁর সাজে 

অনয কাউজক িরীক কজর, ফজল আমরা তাজদর মজধ্য এমন বযশ্লিজক 

মদখজত পাই, শ্লযশ্লন হে করার েনয আজসন শ্লবজিষ কতগুজলা (বানাজনা) 
মদা‘আ শ্লনজয়, যা মলখা োজক কতগুজলা পাতার উপর, যা তারা অশ্লধ্ক 

হাজর বযবহার কজর, তার মজধ্য রজয়জছ আল্লাহ ছাড়া অজনযর কাজছ সাহাযয 

প্রােেনা, আজবদন ও শ্লনজবদন। মযমন, তাজদর মকউ মকউ মদা‘আ কজর 

আলী রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুর শ্লনকট, অেবা হাসান রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

শ্লনকট অেবা শ্লি‘আজদর বাজরা ইমাজমর শ্লনকট।48 

আর এসব গ্রজন্থ আল্লাহ বযতীত অজনযর কাজছ মযসব মদা‘আ ও সাহাযয 

প্রােেনা করা হয়, তার বণেনা খুব িীঘ্রই সামজনর অধ্যাজয় আসজছ এবং 

মসখাজন তাজদর যুশ্লিও খণ্ডন করা হজয়জছ।  

==০== 

                                                           
48 মদখুন: ‘আব্বাস আল-কুম্মী’র ‘মাফাতীহুল শ্লেনান’, আর তা এমন এক তেযভাণ্ডার, 
যাজত শ্লি‘য়াজদর মদা‘আ ও শ্লযশ্লকর রজয়জছ এবং যা ভরপুর শ্লিকে শ্লমশ্লিত মদা‘আ ও 
ফরীয়াদ িারা; ‘মাযাজহরুল ইনশ্লহরাফাত আল-‘আকশ্লদয়যা ‘ইন্দাস সূশ্লফয়যা’: (২/৭২৯-
৭৫২)। 
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শ্লিতীয় ভাগ 

হারাম িরীজফর অভযিজর আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ 

( املخالفات العقديَّة داخل احلرم   ) 

তাজত পাাঁচশ্লট অধ্যায় রজয়জছ: 

প্রেম অধ্যায়: মকাজনা মকাজনা হে পালনকারী কতৃেক আল্লাহ ছাড়া 
অজনযর শ্লনকট মদা‘আ ও সাহাযয প্রােেনা করা এবং শ্লিকে শ্লমশ্লিত অযীফা 

বা মদা‘আর ওপর শ্লনভের করা। 

শ্লিতীয় অধ্যায়: কা‘বার মগলাফ ও দৃিযমান পােরসমূহ স্পিে করার িারা 

স্বীয় িরীর মমাছা 

তৃতীয় অধ্যায়: আনুগজতযর উজেিয বযতীত, বরকত মজন কজর হােজর 

আসওয়াদ ও রুকজন ইয়ামানী স্পিে করা 

চতুেে অধ্যায়: িামী ও ইরাকী রুকনিয় ও কা‘বার মদওয়াল স্পিে ও 
চুম্বন করা। 

পঞ্চম অধ্যায়: ‘মাকাজম ইবরাহীম’ িারা বরকত অেেজনর শ্লচিা করা এবং 

হােীগণ কতৃেক তার শ্লদজক নের মদওয়া। 

==০== 
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প্রেম অধ্যায় 

মকাজনা মকাজনা হে পালনকারী কতৃেক আল্লাহ ছাড়া অজনযর শ্লনকট 

মদা‘আ ও সাহাযয প্রােেনা করা এবং শ্লিকে শ্লমশ্লিত অযীফা বা মদা‘আর 

ওপর শ্লনভের করা 

মানুষ মযসব কমেকাজণ্ড শ্ললপ্ত হয়, শ্লবজিষকজর হােী সাজহবগণ, তন্মজধ্য 

উপজরাি কােসমূহ খুবই মারাত্মক ও শ্লবপজ্জনক। শ্লবজিষ কজর যখন 

তা সংঘশ্লটত হজয় োজক হারামাইন িরীফাইন ও হজের পশ্লবত্র 
স্থানসমূজহ; চাই তা হউক তাজদর হজের কমেকাজণ্ডর অিভুেি মকাজনা 

পাি এবং তাজদর সাজে বহন করা তাজদর শ্লিকে শ্লমশ্লিত মদা‘আ বা 

অযীফাসমূহ, মযমনশ্লট পূজবের অধ্যাজয় ইশ্লিত করা হজয়জছ, অেবা হউক 

এগুজলা ছাড়া এ োতীয় অনয মকাজনা মদা‘আ; কারণ, তা বড় শ্লিজকের 

অিভুেি, কারণ তা সংশ্লিষ্ট বযশ্লিজক দীন ইসলাম মেজক খাশ্লরে 
(বশ্লহষ্কার) কজর মদয়।  

বস্তুত মদা‘আ দুই প্রকার:  ইবাদত শ্লহজসজব মদা‘আ এবং চাওয়া-পাওয়ার 

েনয মদা‘আ।  

কুরআজন কারীজম মদা‘আ িারা কখনও এটাজক বুঝাজনা হজয়জছ, আবার 

কখজনা ঐটাজক বুঝাজনা হজয়জছ। আর তার (জদা‘আ) উভয় প্রকারজকই 

বুঝাজনা হয়। 

সুতরাং চাওয়া-পাওয়ার েনয মদা‘আ (داعء املسألة) মাজন: এমন শ্লকছু তলব 

করা, যা দা‘ঈ বা প্রােেনাকারী বযশ্লির কাজে লাগজব- উপকার লাজভর মাধ্যজম 

মহাক অেবা েশ্লত দূশ্লরকরজণর মাধ্যজম মহাক, আর এ েনয আল্লাহ তা‘আলা 
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ঐ বযশ্লির শ্লনন্দা বা সমাজলাচনা কজরজছন, ময বযশ্লি আল্লাহজক বাদ শ্লদজয় 

এমন কাজরা কাজছ প্রােেনা কজর, ময নাশ্লক মকাজনা েশ্লত ও উপকার করার 

েমতা রাজখ না। মযমন, আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

ت ع ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿
 
َِٰٓمنَُٰٓدوِنَٰٓأ م َٰٓٱُبُدون  َٰٓي  آَٰل  َٰٓم  ِ َٰٓن ف َٰٓض   ََٰٰٓٓلُِكَٰٓل ُكم َّٰٓللذ ل  َٰٓٱو ََٰٰٓٓا َٰٓع َٰٓآَٰو  َُٰٓهو  ُ ِميُعَٰٓٱّللذ لسذ

لِيُمَٰٓل َٰٓٱ  [٠٠دة: ]املائ ﴾٧٦ع 

“বলুন, মতামরা শ্লক আল্লাহ ছাড়া এমন শ্লকছুর ইবাদাত কর, যার মকাজনা 

েমতা মনই মতামাজদর েশ্লত বা উপকার করার? আর আল্লাহ্ শ্লতশ্লনই 
সবেজিাতা, সবেজ্ঞ।” [সূরা আল-মাজয়দাহ, আয়াত: ৭৬]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বজলন, 

َٰٓت د َٰٓ﴿ ل  هَٰٓٱُعَِٰٓمنَُٰٓدوِنَٰٓو  ك  َٰٓي ُُضُّ ل  َٰٓو  ُعك  َٰٓي نف  آَٰل  َِٰٓم  ل ََّٰٰٓٓللذ ع  َٰٓإِذ َٰٓف إِنَٰٓف  َٰٓف إِنذك  َٰٓآَٰم َِٰٓت  َٰٓلظذ َٰٓٱن  لِِمني 
 [٢٠٠]يونس:  ﴾١٠٦

“আর আপশ্লন আল্লাহ ছাড়া অনয কাউজক ডাকজবন না, যা আপনার উপকারও 

কজর না, অপকারও কজর না। কারণ, এটা করজল তখন আপশ্লন অবিযই 

যাশ্ললমজদর অিভুেি হজবন।” [সূরা ইউনূস, আয়াত: ১০৬] 

আর ‘ইশ্লস্তগাছা’ (االستغاثة) মাজন: উদ্ধার কামনা করা; আর তা (সাহাযয) 

হজলা কষ্ট বা অসুশ্লবধ্া দূর করার েনয কারও িারস্থ হওয়া।49 

আর উভয় শ্লবষয়, অেোৎ মৃত বযশ্লি অেবা মকাজনা সৃশ্লষ্টর কাজছ এমন 

মকাজনা বযাপাজর মদা‘আ ও সাহাজযযর আজবদন করা, ময বযাপাজর সাহাযয 
                                                           

49 মদখুন: ‘ফাতহুল মােীদ’’: (পৃ. ১৭০-১৭১)। 
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করার েমতা আল্লাহ ছাড়া অনয কারও মনই, তা বড় শ্লিকে -এর 

অিভুেি, যা সংশ্লিষ্ট বযশ্লিজক দীন ইসলাম মেজক খাশ্লরে (বশ্লহষ্কার) কজর 

মদয়।   

িাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইশ্লময়যাহ রহ. বজলন, “িরী‘আত শ্লনশ্লষদ্ধ 
‘ইশ্লস্তগাছা’ বা শ্লবপজদ সাহাজযযর ফশ্লরয়াদ দুই প্রকার:  

প্রেম প্রকার: প্রজতযক বযাপাজর সাধ্ারণভাজব মৃত বযশ্লির শ্লনকট সাহাযয 

প্রােেনা করা। 

শ্লিতীয় প্রকার: সৃশ্লষ্টর কাজছ এমন মকাজনা বযাপাজর সাহাজযযর আজবদন 
করা, ময বযাপাজর স্রষ্টা বযতীত সাহাযয করার েমতা অনয কারও মনই। 

সুতরাং কারও েনয মকাজনা অশ্লধ্কার মনই আল্লাহ ছাড়া অজনযর শ্লনকট 
এমন শ্লকছু চাওয়া, যা মদওয়ার েমতা আল্লাহ বযতীত অনয কারও মনই, 

মস চাওয়াটা নবীর কাজছও নয় এবং অজনযর কাজছও নয়, আর মকাজনা 
সৃশ্লষ্টর শ্লনকট সাহাজযযর ফশ্লরয়াদ করজব না এমন মকাজনা শ্লবষজয়, ময 

বযাপাজর স্রষ্টা বযতীত সাহাযয করার েমতা অনয কারও মনই। আর কারও 

েনয মকাজনা অশ্লধ্কার মনই মৃত বযশ্লির শ্লনকট মকাজনা শ্লকছুর বযাপাজর 
আজবদন করা অেবা তার কাজছ মকাজনা শ্লবষজয় সাহাজযযর ফশ্লরয়াদ করা, 

চাই শ্লতশ্লন নবী হউন অেবা অনয মকউ”।50  

আর এ োতীয় কবীরা গুনাহ, এমনশ্লক দীন মেজক খাশ্লরে কজর মদওয়ার 

                                                           
50 ‘আল-ইসশ্লতগাছাতু ওয়ার রােু ‘আলাল বাকরী’: (১/৩৫৯-৩৬০)। ‘শ্লিফা আস-সুদুর 
ফী শ্লযয়ারাত আল-মািাজহদ ওয়াল কুবূর’: (১২৩-১৩৭)। 
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মত এ শ্লিজকের ভয়াবহতা সজেও হজের উজেজিয সম্মাশ্লনত বাইতুল্লাহজত 

গমজন ইিুকজদর কারও কারও শ্লনকট মেজক তাজদর হজের কমেসূচীজত 

এমন সব অযীফা, মদা‘আ ও শ্লযশ্লকজরর ওপর শ্লনভের করজত মদখা যায়, 
যাজত নবীগণ ও সৎবযশ্লিবজগের মজতা সম্মাশ্লনত বযশ্লিগজণর শ্লনকট মদা‘আ 

ও সাহাযয প্রােেনা করার মত শ্লবষয় রজয়জছ, শ্লবজিষ কজর ময বযশ্লির 

সাজে শ্লি‘আ ও সুফী সম্প্রদাজয়র সম্পকে রজয়জছ, তাজদর এমন সব 

মদা‘আ ও ফশ্লরয়াদ রজয়জছ, যার সবগুজলাই মহান আল্লাহর সাজে শ্লিজকের 

নামাির। কারণ, তার শ্লকছু অংজির মজধ্য রজয়জছ ইমাম ও সৎকমেিীল 
িাইখগজণর শ্লনকট এমন সব প্রজয়ােন পূরজণর আজবদন, যা পূরজণর 

েমতা আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অনয কারও মনই। মযমন, উপকার লাভ 

ও েশ্লত দূর করার আজবদন, মরাগমুি করার আজবদন, শ্লরশ্লযক বৃশ্লদ্ধর 

আজবদন এবং সমসযা ও অসুশ্লবধ্া দূর করার আজবদন ইতযাশ্লদ। আর এ 
কো সবার োনা ময, এ শ্লবষয়গুজলা আরও মবশ্লি প্রকট আকার ধ্ারণ 

কজর শ্লবজিষ মকাজনা সময় ও স্থাজন, মযমন, সম্মাশ্লনত হজের মাজস এবং 

মক্কার হারাম বা কযাম্পাজস (আল্লাহ তাজক সম্মাশ্লনত ও মযোদাবান 

করুন)।51 

শ্লিতীয় অধ্যায় 

কা‘বার মগলাফ ও দৃিযমান পােরসমূহ স্পিে করার িারা স্বীয় িরীর 

মমাছা 
                                                           

51 মদখুন: ‘আদ-মদা‘আ ওয়া মানশ্লযলাতুহু শ্লফল ‘আকীদা আল-ইসলাশ্লময়যা’: (২/৫১৭-
৫২৭); ‘উসূলু মাযহাব আি-িী‘আ’: (২/৪৪১-৪৫৩), (৩/১১৪৪-১১৪৮); ‘মাযাজহরুল 
ইনশ্লহরাফাত আল-‘আকশ্লদয়যা ‘ইন্দাস্ সূশ্লফয়যা’: (১/১৪৮ -১৭২, ৪২৪-৪৪৫)।  
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কা‘বা হজি আল্লাহ তা‘আলার ঘর, আর তা হজি দুশ্লনয়ার মধ্যকার 

সবেজিি ঘর, আল্লাহ তা‘আলা তাজক মযোদাবান ও সম্মাশ্লনত কজরজছন তা 

শ্লনশ্লমেত হওয়ার শ্লদন মেজকই। আর মুসশ্ললমগজণর মজন-প্রাজণ পৃশ্লেবীর 
সকল আিা-আকাঙ্খার মজধ্য সবজচজয় তীব্র আকাঙ্খা ও কামনা হজলা 

তাজক মদখা। 

শ্লকন্তু মকাজনা বস্তুর প্রশ্লত আমাজদর মঝাাঁক ও ভাজলাবাসাজক অবিযই 
শ্লনয়ন্ত্রণ করজত হজব ‘কুরআন’ ও ‘সুন্নাহ’-এর মানদজণ্ড, যাজত মকাজনা 

রকম অশ্লতরিন ও অবজহলার আিঙ্কা না োজক। 

একদল মলাক অজনক মবশ্লি অশ্লতরিন কজর মফজলজছ, ফজল তারা 

‘কাবা’-এর বযাপাজর অজনক মবশ্লি বাড়াবাশ্লড় কজর; যার কারজণ আমরা 

তাজদরজক তার মগলাফ ও দৃিযমান পােরসমূহজক স্পিে কজর স্বীয় িরীর 

মাজসহ করজত মদশ্লখ, তারা এ কােশ্লট কজর বরকত হাশ্লসজলর আিায় 
এবং কলযাজণর ধ্ারায় শ্লসি হওয়ার েনয।52   

এমনশ্লক হােীজদর অজ্ঞতার কারজণ শ্লবষয়শ্লট এমন পযোজয় মপৌঁজছজছ ময, 

তারা এমন শ্লকছু মছাঁড়া-কাটা কাপজড়র টুকরা শ্লনজয় মক্কায় আগমন কজর, 
যা তারা তাজদর মদজির আত্মীয়-স্বেনজদর কাছ মেজক গ্রহণ কজরজছ 

এবং তারা তাজদরজক িিভাজব বজল শ্লদজয়জছ ময, তারা মযন তা ‘কা‘বা’ 
ঘজরর মদওয়াজলর সাজে স্পিে কজর, অতোঃপর তাজদর শ্লনকট তা হাশ্লযর 

                                                           
52 মদখুন: ‘আল-শ্লবদ‘উ ওয়াল মুহদাছাত ওমা লা আসলা লাহু’: (পৃ. ৩৯৬-৩৯৮); 
‘শ্লিফা আস-সুদুর ফী শ্লযয়ারাত আল-মািাজহদ ওয়াল কুবূর’: (পৃ. ১২৩); ‘আত-
তামহীদ শ্লল-িরজহ শ্লকতাব আত-তাওহীদ’: (পৃ. ৬০৯)। 
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কজর মদয়।53 

আর এ কােশ্লট শ্লনোঃসজন্দজহ দলীল-প্রমাণশ্লবহীন উদ্ভাশ্লবত এক নতুন 

শ্লবদ‘আত। কারণ, এ কাজের পজে মকাজনা দলীল বশ্লণেত হয়শ্লন; আর 

‘কা‘বা’ ঘজরর পাের ও মগলাজফর আলাদা মকাজনা শ্লবজিষ ববশ্লিষ্টয 
সুশ্লনশ্লদেষ্টভাজব শ্লনধ্োশ্লরত হয়শ্লন; আর যশ্লদ এ কােশ্লটর মজধ্য মকাজনা শ্লবজিষ 

কলযাণ োকজতা, তাহজল আমাজদর পূজবে সাহাবীগণ রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুম 
তার শ্লদজক এশ্লগজয় মযজতন। 

এ সব শ্লকছু হজলা (শ্লবদ‘আত), যশ্লদ এ কাজের সংশ্লিষ্ট বযশ্লি শ্লবশ্বাস না 

কজর ময, এসব পাের ও মগলাজফর শ্লনেস্ব মকাজনা প্রভাব রজয়জছ, শ্লকন্তু 

যশ্লদ মস শ্লবশ্বাস কজর ময, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া এসব পাের ও মগলাফ 

উপকার ও েশ্লত করজত পাজর, তার কােশ্লট আল্লাহর শ্লনকট মপৌঁশ্লছজয় 

শ্লদজত পাজর অেবা ‘কা‘বা’ তার েনয আল্লাহর শ্লনকট সুপাশ্লরি করজব, 
তাহজল শ্লনশ্লশ্চত মস আল্লাহর সাজে শ্লিকে করজলা- এজকবাজর বড় ধ্রজণর 

শ্লিকে, যা তাজক দীন মেজক খাশ্লরে (বশ্লহষ্কার) কজর মদজব (না‘উযুশ্লবল্লাহ)।  

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রহ. বণেনা কজরন: “বরকত লাজভর 
আিায় ‘মাসশ্লেজদ হারাম’-এর সীমানা প্রাচীর অেবা ‘কা‘বা ঘর’ অেবা 

‘মাকাজম ইবরাহীম’ ইতযাশ্লদ স্পিে করাটা বড় শ্লিকে -এর উপলেসমূজহর 
অনযতম একশ্লট উপলে বজল শ্লবজবশ্লচত হজব, বরং তা মছাট শ্লিকে মতা 

                                                           
53 আর এ কােশ্লট খুবই পশ্লরশ্লচত ও স্বচজে মদখা। 
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বজটই)।54  

আর এ অধ্যায়শ্লট আশ্লম মিষ করব আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ‘উসাইমীন 

রহ. এর দু’শ্লট ফজতায়ার উদৃ্ধশ্লত মদওয়ার মাধ্যজম; আর এ ফজতায়া দু’শ্লট 

হজলা এ শ্লবষজয় তাাঁর শ্লনকট উত্থাশ্লপত দু’শ্লট প্রজশ্নর দু’শ্লট েবাব। 

[প্রেম ফজতায়া]: প্রজশ্নর ভাষয:  

তাওয়াজফর মজধ্য মকাজনা মকাজনা মানুষজক কা‘বার মদওয়াল ও মগলাফ, 

মাকাজম ইবরাহীম ও সাধ্ারণ পাের স্পিে করজত মদখা যায়; সুতরাং এ 

োতীয় আমল বা কাজের শ্লবধ্ান কী হজব? 

উির: “মানুষ এ োতীয় কাে কজর আল্লাহ তা‘আলার বনকটয হাশ্লসল ও 

তাাঁর ইবাদত করার উজেজিয; আর এমন প্রশ্লতশ্লট আমল, যা আপশ্লন 

আল্লাহ তা‘আলার বনকটয হাশ্লসল ও তাাঁর ইবাদত করার উজেজিয 
করজবন, অেচ তার সমেেজন িরী‘আজতর মকাজনা দলীল বা শ্লভশ্লি মনই; 

তাহজল মস কােশ্লট শ্লবদ‘আত বজল গণয হজব, যার মেজক নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম সতকে ও সাবধ্ান কজর বজলজছন: 

ُموِر »
ُ
 . «فَإِنَّ ُُكَّ بِْدَعٍة َضاَللٌَة  ؛إِيَّاُكْم َوحُمَْدثَاِت اأْل

“মতামরা দীজনর মজধ্য নতুন শ্লকছু উদ্ভাবন করা মেজক দূজর োকজব। 

                                                           
54 এ তেযশ্লট মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রহ. এর নাশ্লত তার মেজক ‘আত-তামহীদ শ্লল-
িরজহ শ্লকতাব আত-তাওহীদ’ নামক গ্রজন্থ (পৃ. ৬১০) বণেনা কজরজছন, আরও মদখুন: 
ফাতাওয়া ইবন ইবরাহীম: (১/১০১-১০৩)। 
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কারণ, প্রজতযকশ্লট শ্লবদ‘আতই ভ্রষ্টতা।”55
 

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মেজক এমন মকাজনা হাদীস 
বশ্লণেত হয়শ্লন ময, শ্লতশ্লন ‘আল-হাোর আল-আসওয়াদ’ (احلجر األسود) ও 

‘আর-রুকন আল-ইয়ামানী (الركن اْلماين) ছাড়া অনয মকাজনা শ্লকছু স্পিে 

কজরজছন। 

আর তার ওপর শ্লভশ্লি কজর মানুষ যখন ‘আল-হাোর আল-আসওয়াদ’ 
 বযতীত (الركن اْلماين) ও ‘আর-রুকন আল-ইয়ামানী (احلجر األسود)

কা‘বার ময মকাজনা রুকন অেবা পাশ্বে স্পিে করজব, তখন মস 

শ্লবদ‘আতকারী বজল শ্লবজবশ্লচত হজব।  

তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যখন মু‘আশ্লবয়া 
ইবন আশ্লব সুশ্লফয়ান রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমাজক কা‘বার উিজরর 

রুকনিয়জক স্পিে করজত মদখজলন, তখন শ্লতশ্লন তাজক শ্লনজষধ্ করজলন; 
তারপর মু‘য়াশ্লবয়া রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু তাাঁজক লেয কজর বলজলন: 

বায়তুল্লাহর মকাজনা শ্লকছুই মতা মফলনা নয়। েবাজব আবদুল্লাহ ইবন 

আব্বাস রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বজলন আল্লাহর বাণীর কো: 

د َٰٓ﴿ َٰٓل ُكم ََٰٰٓٓلذق  ن  س َٰٓٱِِفَٰٓر ُسوِلَََٰٰٓٓك 
ُ
َِٰٓأ ن ة َّٰٓللذ س   [١٢]االحزاب:  ﴾و ةٌَٰٓح 

                                                           
55 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ ‘ইরবাদ ইবন সাশ্লরয়া রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা 
কজরজছন। আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭১৪৪; ইবন মাোহ, আস-সুনান, 
হাদীস নং ৪২; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৬০৭; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, 
হাদীস নং ২৬৭৬। 
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“অবিযই মতামাজদর েনয রজয়জছ রাসূলুল্লাহর মজধ্য উিম আদিে।” [সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত: ২১] আর আশ্লম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 
ওয়াসাল্লামজক ‘ইমাশ্লনয়যাইন রুকনিয়’ (الركنني اْلمانيني) তো ‘রুকজন 

ইয়ামানী’ ও ‘হােজর আসওয়াদ’-মক স্পিে করজত মদজখশ্লছ, তারপর 
মু‘আশ্লবয়া রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাশ্লদয়াল্লাহু 

‘আনহুমার কোর শ্লদজক শ্লফজর আসজলন। মকননা আল্লাহ তা‘আলা 
বজলন, 

د ََٰٰٓٓ﴿ َٰٓل ُكم ََٰٰٓٓلذق  ن  س َٰٓٱِِفَٰٓر ُسوِلَََٰٰٓٓك 
ُ
َِٰٓأ ن ة َّٰٓللذ س   [١٢]االحزاب:  ﴾و ةٌَٰٓح 

“অবিযই মতামাজদর েনয রজয়জছ রাসূলুল্লাহর মজধ্য উিম আদিে।” [সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত: ২১] 

আর মকাজনা মকাজনা মানুষ কতৃেক ‘মাকাজম ইবরাহীম’-মক স্পিে করার 

মত কােশ্লট মতা আরও উিমভাজবই শ্লবদ‘আত বজল গণয হজব। কারণ, 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মেজক এ োতীয় মকাজনা শ্লকছু বশ্লণেত 

হয় শ্লন ময, শ্লতশ্লন ‘মাকাজম ইবরাহীম’-এর মকাজনা অঞ্চল স্পিে কজরজছন, 

আর অনুরূপভাজব একই শ্লবধ্ান প্রজযােয হজব ‘যমযম কূপ’ স্পিে করা 

এবং কা‘বার বারান্দা বা উনু্মি গযালারীর খুাঁশ্লটগুজলা স্পিে করার 

বযাপাজর। 

আর এমন প্রজতযক কােই শ্লবদ‘আত বজল গণয হজব, যা নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর বশ্লণেত পদ্ধশ্লতর অিভুেি নয়, আর প্রশ্লতশ্লট 
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শ্লবদ‘আতই ভ্রষ্টতা ও শ্লবপেগামীতা বজল শ্লবজবশ্লচত”।56       

[শ্লিতীয় ফজতায়া]: প্রজশ্নর ভাষয:  

যারা কা‘বা’র মগলাফ স্পিে কজর এবং লম্বা মদা‘আ কজর, তাজদর শ্লবধ্ান 

কী হজব? 

উির: “ঐ সব বযশ্লিবজগের কমেকাজণ্ডরও সুন্নাতসম্মত মকাজনা শ্লভশ্লি মনই 
এবং তা শ্লবদ‘আত শ্লহজসজব গণয, জ্ঞান শ্লপপাসুজদর েনয আবিযক হজলা 

তাজদরজক এ শ্লবষয়শ্লট পশ্লরষ্কার কজর মদওয়া এবং এ কো বজল মদওয়া 

ময, এটা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর শ্লহদায়াত ও শ্লনজদেিনার 
অিভুেি নয়”।57  

আর পােরসমূহজক সম্মান করজত আমাজদরজক শ্লনজষধ্ করা হজয়জছ, আর 

স্পিে করার বযাপাজর মকাজনা দলীল বশ্লণেত হয় শ্লন, আর যশ্লদ তাজক 
মকাজনা কলযাণ োকজতা, তাহজল সাহাবা রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুম তা 

করজতন। 

এ অধ্যাজয়র সাজে সংশ্লিষ্ট আরও দু’শ্লট মাসআলা রজয়জছ: 

প্রেম মাসআলা: কা‘বা’র (আল্লাহ তাাঁর মযোদা বাশ্লড়জয় শ্লদন) মগলাফ খুজল 
মফলার পর তার িারা েনগণ কতৃেক বরকত হাশ্লসল করা: িাইখ 

মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম কা‘বা’র মগলাফ িারা বরকত অেেন করার 
শ্লবষয়শ্লটজক হারাম বজল বণেনা কজরজছন এবং তাাঁর ফজতায়ার সারকো 
                                                           
56 মদখুন: ‘আল-শ্লবদ‘উ ওয়াল মুহদাছাত ওমা লা আসলা লাহু’: (পৃ. ৩৯৬-৩৯৭)। 
57 মদখুন: ‘আল-শ্লবদ‘উ ওয়াল মুহদাছাত ওমা লা আসলা লাহু’: (পৃ. ৩৯৭-৩৯৮)। 
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হজলা এই: 

১. যাবতীয় দলীল ও প্রাচীন আসারসূহ প্রমাণ কজর ময, কা‘বার পুরাতন 

মগলাফ খুজল মফলা হয় এবং তা মক্কাবাসীর মাজঝ বণ্টন কজর মদওয়া 

হয় মপািাক বা এ োতীয় মকাজনা শ্লকছু বানাজনার কাজে বযবহার করার 
েনয, আর তা খুজল মফলার পর তার েনয পশ্লবত্রতা ও মগৌরজবর মকাজনা 

শ্লকছু মনই এবং তার িারা বরকত হাশ্লসজলরও মকাজনা বযাপার মনই, আর 
আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমার উপশ্লস্থশ্লতজত তা খুজল 

মফলা হজলা এবং তা বণ্টন কজর মদওয়া হল, অেচ শ্লতশ্লন তার প্রশ্লতবাদ 
ও সমাজলাচনা কজরন শ্লন।58  

২. পূবেবতেী সৎবযশ্লিগজণর মকাজনা একেন বযশ্লিও কা‘বার পুরাতন 

মগলাজফর িারা বরকত অেেজনর েনয আগ্রহ প্রকাি কজরন শ্লন। 

৩. আর যারা তা বণ্টজনর দাশ্লয়ত্ব পালন কজরন, তারা শুধু্ তার িারা 
অভাবীগজণর প্রজয়ােন পূরণ করার েনয এটা কজর োজকন। 

৪. পরবতেী যুজগ তার টুকরাগুজলা শ্লবজদশ্লি হােীগজণর শ্লনকট মমাটা 

অংজকর টাকায় শ্লবশ্লক্র হজত োজক তার িারা বরকত হাশ্লসজলর েনয, আর 
এটা োজয়য নয় এবং এর কারজণ তাজদরজক সম্মান করা ববধ্ নয়। 

মকননা তা পাপ ও সীমালংঘজনর কাজে সহজযাশ্লগতার অিভুেি। 

৫. আর পুরাতন মগলাজফর িারা বরকত অেেজনর েনয তা মকনা-মবচার 

মজধ্য শ্লিজকের উপলেয শ্লবদযমান রজয়জছ। 

                                                           
58 মদখুন: আযরাকী, ‘আখবারু মাক্কা’: (১/২৫৮-২৬২)।  
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শ্লিতীয় মাসআলা: বৃশ্লষ্টর সমজয় কা‘বার পাইপ মেজক পড়া পাশ্লন পান 

করা। আর এ শ্লবষয়শ্লট দৃশ্লষ্টজগাচরীভূত ও সবেেন পশ্লরশ্লচত, আর তা 

মানুজষর অজ্ঞতার কারজণ; সুতরাং আমরা সাধ্ারণ েনগণজক বৃশ্লষ্টর 
বষেজণর সমজয় কা‘বার পাইপ মেজক পড়া পাশ্লন পান করার েনয মদৌড় 

প্রশ্লতজযাশ্লগতায় শ্ললপ্ত হজত মদখজত পাই, এমনশ্লক আশ্লম এমন বযশ্লিজকও 

মদজখশ্লছ, শ্লযশ্লন বৃশ্লষ্টর পাশ্লন মাশ্লটজত পড়ার পর তার শ্লদজক আজস, 

অতোঃপর তা সংগ্রহ কজর, তারপর তা পান কজর; আর তাজদর সাজে এ 

শ্লবষজয় কো বজল আমরা তাজদরজক এমন অবস্থায় পাই ময, তারা শ্লবশ্বাস 
কজর- এ পাশ্লনজত বরকত রজয়জছ, আর এটা তাজদর এ আকীদা-

শ্লবশ্বাজসর কারজণ ময, ময বস্তু কা‘বাজক স্পিে করজব, তার মজধ্য বরকত 

পাওয়া যাজব।  

আর আশ্লম যশ্লদ বরকত অেেজনর আকীদা-শ্লবশ্বাস শ্লনজয় কা‘বা’র (আল্লাহ 

তাাঁজক সম্মাশ্লনত ও মযোদাবান করুন) মদওয়াল চুম্বন করা িরী‘আত 
সম্মত না হওয়ার কো বশ্লল, তাহজল আরও উিমভাজবই বলার কো- 

কাপড়, মগলাফ ও পশ্লনর মত মযসব বস্তু তাজক স্পিে কজর, তার িারা 

বরকত অেেজনর শ্লচিা করা িরী‘আতসম্মত নয়। 

==০== 
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তৃতীয় অধ্যায় 

আনুগজতযর উজেিয বযতীত বরকত মজন কজর হােজর আসওয়াদ ও 
রুকজন ইয়ামানী স্পিে করা 

একো সুস্পষ্টভাজব প্রমাশ্লণত ময, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম 

হােজর আসওয়াদ চুম্বন কজরজছন59। শ্লতশ্লন তাাঁর হাত মুবারক িারা তা 

স্পিে (استالم)60 কজরজছন, অতোঃপর তাাঁর হাত চুম্বন কজরজছন।61  

আরও প্রমাশ্লণত আজছ ময, নবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
59 হাদীসশ্লট উমার ইবনুল খািাব রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা কজরজছন; সহীহ 
বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৫৩২; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
১২৭০)।  

60 শ্লবশ্লভন্ন হাদীজস বশ্লণেত িজব্দর অেে: আর তা হজলা: ‘তাজক হাত িারা স্পিে করা’; 
ইবন কুতাইবা রহ. বজলন, তা (িব্দশ্লট) বাজব এর মাসদার, িব্দ মেজক গৃহীত, অেে 
(পাের), তার একবচন হজলা। মযমন, আপশ্লন বজলন: (আশ্লম পাের ছুাঁজয়শ্লছ, যখন 
আপশ্লন পাের মেজক তা স্পিে কজরজছন, মযমশ্লনভাজব আপশ্লন বজলন, আশ্লম সুরমা 
লাশ্লগজয়শ্লছ, যখন আপশ্লন সুরমা মেজক শ্লকছু গ্রহণ কজরন)। -গারীবুল হাদীস: (১/৪২); 
আরও মদখুন: আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: (৮/৪৩-৪৪)।   

61 হাদীসশ্লট আবদুল্লাহ ইবন উমার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা কজরজছন; সহীহ 
মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১২৬৮); আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং 
৫৮৭৫)। িাইখুল ইসলাম ইবন তাইশ্লময়যা রহ. বজলন: “পাের স্পিে করা বযতীত 
যখন মকাজনা শ্লকছু িারা তার শ্লদজক ইিারা করজব, তখন মস তার হাত চুম্বন করজব 
না।; কারণ, চুম্বনশ্লট শুধু্ পােজরর েনয অেবা পােরজক স্পিে করার কারজণ।” 
[িরহুল ‘উমদা: (১/৪৩০)]।    
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তাজক (হােজর আসওয়াদজক) ‘শ্লমহোন’ (লাশ্লি)62 িারা স্পিে কজরজছন 

এবং ‘শ্লমহোন’-মক চুম্বন কজরজছন। 

আর তার উপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর স্পজিের শ্লবষয়শ্লট 

শ্লছল তাাঁর তাওয়াফ শুরু করার সময় এবং প্রশ্লতবার মদৌজড়র শুরুজত63। 
সুতরাং যশ্লদ তাাঁর েনয স্পিে করার কােশ্লট সহে না হত, তাহজল শ্লতশ্লন 

তার শ্লদজক ইিারা করজতন।64  

আর প্রমাশ্লণত আজছ ময, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম তার প্রশ্লত 
তাওয়াজফ রুকজন ইয়ামানী স্পিে করজতন65; আর যশ্লদ স্পিে করাটা তাাঁর 

েনয সহে না হত, তাহজল শ্লতশ্লন তা বেেন করজতন, এটা রাসূলুল্লাহ 
                                                           
62 হাদীসশ্লট আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা কজরজছন; 
সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৫৩০; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
১২৭২।  
আর ‘শ্লমহোন’ িব্দশ্লট মযরযুি ‘মীম’, সাশ্লকনযুি ‘হা’ ও যবরযুি ‘েীম’ মযাজগ; 
আর তা হজলা: দজণ্ডর মত মাো বাাঁকা লাশ্লি, একবচন, বহুবচজন: -মদখুন: আল-
মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: (৮/৪৪); ‘হাশ্লিয়াতুস্ শ্লসন্দী ‘আলা সুনান আন-
নাসাঈ’: (৫/২৫৭)। 

63 হাদীসশ্লট আবদুল্লাহ ইবন উমার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা কজরজছন; 
আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৪৬৮৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং 
১৮৭৬; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৯৪৭।     

64 হাদীসশ্লট আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা কজরজছন; 
সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৫৩৪।   

65 হাদীসশ্লট আবদুল্লাহ ইবন উমার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা কজরজছন; 
আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৪৬৮৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং 
১৮৭৬; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৯৪৭।   
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মেজক বশ্লণেত; আর তাজক (রুকজন 

ইয়ামানীজক) চুম্বন করা অেবা তার শ্লদজক ইিারা করার শ্লবষয়শ্লট নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মেজক সাবযস্ত বা প্রমাশ্লণত নয়।66      

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লামজক অনুসরণ করার েনযই 
মুসশ্ললমগণ এ সুন্নাজতর ওপর আমলজক অবযাহত রাখজব67, আর তা 

হজলা ‘হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’-মক স্পিে করা, নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লামজক অনুসরণ করার উজেিয বযতীত অনয 

মকাজনা উজেজিয তারা এটা করজব না। 

আর যখনই মুসশ্ললমগণ হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’-মক 

স্পিে করজব, তখন তারা তাজক এ উজেজিয স্পিে করজব না ময, তাজত 

শ্লকছু একটা আজছ এবং তারা তার কাজছ মকাজনা শ্লকছু চাইজব না; আর 

তারা এ স্পিে করার কাে মেজক আনুগজতযর সাওয়াব ছাড়া আর অনয 
মকাজনা শ্লকছু প্রতযািা করজব না। এ েনযই প্রমাশ্লণত আজছ ময, উমার 

ইবনল খািাব রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু ‘হােজর আসওয়াদ’-মক স্পিে করার 
সময় বলজতন: 

نََّك َحَجٌر،»
َ
ْعلَُم أ

َ
، إِينر أ ُ َعلَيْ  ،َواَل َتنَْفعُ  اَل تَُُضُّ يُْت انلَِِّبَّ َصىلَّ اَّللَّ

َ
ينر َرأ

َ
ِه وََسلََّم َولَْواَل أ

 «َما َقبَّلْتَُك  ُيَقبرلَُك،

                                                           
66 মদখুন: মােমূ‘উ আল-ফাতাওয়া: (২৬/৯৭)।   

67 ইবন কুদামা রহ. উজল্লখ কজরন: “দু’শ্লট রুকনজক স্পিে করার বযাপাজর আজলমজদর 
ইেমা‘ হজয়জছ: ‘হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’।” -আল-মুগনী: 
(৫/২২৬)। 
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“আশ্লম শ্লনশ্লশ্চত োশ্লন ময, তুশ্লম একশ্লট পাের মাত্র; তুশ্লম মকাজনা েশ্লত 

করজত পার না এবং মকাজনা উপকারও করজত পর না; যশ্লদ আশ্লম নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লামজক মতামাজক চুম্বন করজত না মদখতাম, 
তাহজল আশ্লম মতামাজক আজদৌ চুম্বন করতাম না।”68

 

ইমাম নববী রহ. বজলন, “উমর রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু এ উশ্লিশ্লট শুধু্ এ 

েনযই কজরজছন ময, যাজত শ্লতশ্লন েনগণজক এ বিবযশ্লট শুশ্লনজয় শ্লদজত 
পাজরন এবং তাজদর মাজঝ তা ছশ্লড়জয় যায়। কারণ, খুব শ্লনকট অতীজতই 

এমন একটা সময় শ্লছল, যখন তাজদর মধ্যকার অজনজকই পাের পূোর 
সাজে সমৃ্পি শ্লছল, পােরজক সম্মান করত এবং তার েশ্লত ও উপকার 

করার িশ্লিজত শ্লবশ্বাস করত, তারপর শ্লতশ্লন আিঙ্কা করজলন ময, তাজদর 

মকউ মকউ এর িারা প্রতাশ্লরত হজত পাজর; ফজল শ্লতশ্লন যা বলার বলজলন, 
আর আল্লাহই সবজচজয় মবশ্লি োজনন”।69

 

আর িাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাজলহ আল-‘উসাইমীন রহ. বজলন, 

“তাওয়াফকারীগজণর মকউ মকউ মযসব ভুল-ত্রুশ্লট বা অপরাজধ্র সাজে 
েশ্লড়জয় পজড় তার অনযতম একশ্লট হজলা: তারা ধ্ারণা কজরন ময, ‘হােজর 

আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’-মক স্পিে করার শ্লবষয়শ্লট বরকজতর 
েনয, ইবাদজতর উজেজিয নয়, ফজল তারা বরকত হাশ্লসজলর েনয তা 

                                                           
68 হাদীসশ্লট ‘মাওকুফ’ সনজদ উমার ইবনুল খািাব রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা 
কজরজছন; সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৫২০; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, 
হাদীস নং ১২৭০।  

69 আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: (৮/৪২)।  
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স্পিে কজর। আর এটা শ্লনোঃসজন্দজহ তার প্রকৃত উজেজিযর পশ্লরপন্থী। 

কারণ, ‘হােজর আসওয়াদ’-মক স্পিে করা অেবা তাজক স্পিে ও চুম্বন 

করার িারা উজেিয হজলা আল্লাহ তা‘আলাজক সম্মান করা, আর এ 
েনযই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম যখন ‘হােজর আসওয়াদ’-মক 

স্পিে করজতন, তখন বলজতন ‘আল্লাহু আকবার’। এটা ইশ্লিত কজর ময, 

এর িারা উজেিয হজলা আল্লাহ তা‘আলাজক সম্মান করা; এ পােরশ্লটজক 

স্পিে করার িারা বরকত হাশ্লসল করা উজেিয নয়। আমীরুল মুশ্লমনীন 

উমার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু বজলন,  

« ِ نََّك َحَجٌر، ،َواَّللَّ
َ
ْعلَُم أ

َ
، إيِنر أَل يْ  ،َواَل َتنَْفعُ  اَل تَُُضُّ

َ
ينر َرأ

َ
ُ َولَْواَل أ ِ َصىلَّ اَّللَّ ُت رَُسوَل اَّللَّ

  .«َما َقبَّلْتَُك  َعلَيِْه وََسلََّم ُيَقبرلَُك،

“আল্লাহর কসম! আশ্লম শ্লনশ্লশ্চত োশ্লন ময, তুশ্লম একশ্লট পাের মাত্র; তুশ্লম 

মকাজনা েশ্লত করজত পার না এবং মকাজনা উপকারও করজত পর না। 

যশ্লদ আশ্লম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লামজক মতামাজক চুম্বন 
করজত না মদখতাম, তাহজল আশ্লম মতামাজক আজদৌ চুম্বন করতাম না।” 

এ ভুল ধ্ারণাশ্লট শ্লকছু সংখযক মানুজষর, আর তাজদর ধ্ারণা ও শ্লবশ্বাস 

হজলা, ‘হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’-মক স্পিে করার প্রকৃত 
উজেিয হজি বরকত হাশ্লসল করা, যা তাজদর কাউজক কাউজক প্রলুব্ধ 

কজর তার মছাট মছজলজক শ্লনজয় আসজত, তারপর মস ‘হােজর আসওয়াদ’ 
ও ‘রুকজন ইয়ামানী’-মক তার হাত িারা স্পিে কজর, অতোঃপর মস তার 

মছাট্ট মছজলজক অেবা তার শ্লিশু বািাজক তার ঐ হাত িারা মুজছ মদয়, 
ময হাত িারা মস ‘হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’-মক স্পিে 
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কজরজছ। আর এটা শ্লবকৃত আকীদা-শ্লবশ্বাজসর অিভুেি, যার শ্লেজক শ্লনজষধ্ 

করা ওয়াশ্লেব এবং আরও আবিযক হজলা েনগণজক স্পষ্ট কজর বজল 

মদওয়া ময, এ ধ্রজণর পাের মকাজনা েশ্লত ও উপকার করজত পাজর না। 
তাজক স্পিে করার িারা উজেিয হজলা আল্লাহ তা‘আলাজক সম্মান করা 

এবং তাাঁর শ্লযশ্লকর বা স্মরণজক প্রশ্লতশ্লিত করা, পািাপাশ্লি তাাঁর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর আনুগতয ও অনুসরণ করা”।70  

==০== 

                                                           
70 শ্লফকহুল ‘ইবাদাত: (পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)। 
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চতুেে অধ্যায় 

িামী ও ইরাকী রুকনিয়71 ও কা‘বার মদওয়াল স্পিে ও চুম্বন করা 

আশ্লম পূজবের অধ্যাজয় উজল্লখ কজরশ্লছ ময, ‘হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন 

ইয়ামানী’-মক স্পিে করা সুন্নাত। আর তা হজব শুধু্ নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর সুন্নাজতর অনুসরণ করার েনয; মকননা এ দু’শ্লট 

এমন রুকন, যা ইবরাহীম আ. এর শ্লভশ্লির ওপর বহাল রজয়জছ। 

আর বাশ্লক দু’শ্লট রুকন: ‘রুকজন িামী’ ও ‘রুকজন ইরাকী’ এবং কা‘বার 

প্রাচীজরর বযাপাজর মকাজনা দলীল বশ্লণেত হয় শ্লন, আর এর ওপর শ্লভশ্লি 
কজর বলা যায় ময, “কা‘বার মদওয়ালজক চুম্বন করাটা শ্লবদ‘আজতর মজধ্য 

িাশ্লমল হজব।”72 আর ময মুসশ্ললম বযশ্লি সশ্লিক দৃশ্লষ্টর ওপর শ্লভশ্লি কজর 
আল্লাহর ইবাদত করজত চায়, তার ওপর কতেবয হজলা- মস কুরআন ও 

সুন্নাহর বিবয ও দলীজলর শ্লনকট অবস্থান করজব এবং তার সীমা 
অশ্লতক্রম করজব না।  
                                                           
71 এ দু’শ্লট রুকনজক ‘আি-িাশ্লময়যান’ বলা হয়, মযমশ্লনভাজব ‘রুকজন ইয়ামানী’ ও 
‘হােজর আসওয়াদ’-মক ‘আল-ইয়ামাশ্লনয়ান’ বলা হয়। ইমাম নববী রহ. বজলন: 
“কা‘বা িরীজফর চারশ্লট রুকন রজয়জছ: ‘আর-রুকন আল-আসওয়াদ’, আর-রুকনান 
আি-িাশ্লময়যান , তারপর ‘আর-রুকন আল-ইয়ামানী । আর ‘আর-রুকন আল-
আসওয়াদ’ ও ‘আর-রুকন আল-ইয়ামানী-মক ‘আল-ইয়ামাশ্লনয়ান’ বলা হয়। -আল-
মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: (৮/৩৬)। 

72 ফাতাওয়া ইবন ইবরাহীম: (১/১০২-১০৩)। আরও মদখুন: মােমূ‘উ আল-ফাতাওয়া: 
(২৬/৯৭); মানসাকু িাইখুল ইসলাম , সাজবক ফাতওয়া সমগ্র এর আওতায় মুশ্লিত: 
(২৬/১২১); আস-সুনান ওয়াল মুবতাদা‘আত আল-মুতা‘আল্লাকা শ্লবল আযকার ওয়াস 
সালাওয়াত: (পৃ. ১৫২)। 
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তাছাড়া আরও এমন শ্লকছু দলীল ও আছার বশ্লণেত হজয়জছ, মযগুজলা 

তাশ্লগদ মদয় ময, মুসশ্ললম বযশ্লির েনয িরী‘য়জতর শ্লবধ্ান হজলা— স্পিে 

করার কােশ্লট ‘হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’-এর মজধ্য 
সীমাবদ্ধ রাখা; আর বাশ্লক দু’শ্লট রুকন ইবরাহীম আলাইশ্লহস সালাজমর 

শ্লভশ্লির ওপর প্রশ্লতশ্লিত নয়। আর এসব দলীল ও আছার মেজক শ্লকছু 

মযমন,  

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বজলন,  

ْكنَنْيِ اْْلََمانِينَْيِ  » ُ َعلَيِْه وََسلََّم َيْمَسُح ِمْن ابْلَيِْت إاِلَّ الرُّ ِ َصىلَّ اَّللَّ َر رَُسوَل اَّللَّ
َ
 «لَْم أ

“আশ্লম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লামজক কা‘বা ঘজরর মকবল 

ইয়ামানী দুই রুকনজক (‘হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’-মক) 

স্পিে ও চুম্বন করজত মদজখশ্লছ।”73 

শ্লতশ্লন আরও বজলন,  

« ِ رَى رَُسوَل اَّللَّ
ُ
يِْن يَِليَاِن احْلِْجرَ  َما أ َ ْكننَْيِ الَّلَّ  ،صىل اهلل عليه وسلم تََرَك اْستِاَلَم الرُّ

نَّ ابْلَيَْت لَمْ 
َ
ْم ىلَعَ قََواِعِد إِبَْراِهيمَ  إاِلَّ أ لَِك ، ] ُيتَمَّ  .«[َوالَ َطاَف انلَّاُس َوَراَء احْلِْجِر إاِلَّ َِّلَ

“আমার মজন হয় ময, বায়তুল্লাহ হাতীজমর শ্লদক শ্লদজয় সমূ্পণেভাজব 
ইবরাশ্লহমী শ্লভশ্লির ওপর শ্লনশ্লমেত না হওয়ার কারজণই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম (তাওয়াজফর সময়) হাতীম সংলি দু’শ্লট মকাণ স্পিে 
                                                           
73 সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৫৩১; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
১২৬৭; ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৯৪৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান, 
হাদীস নং ১৮৭৪; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৯৪৯। 
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করজতন না। (আর এ েজনযই েনগণ হাতীজমর বাইজর শ্লদজয় তাওয়াফ 

কজরন)।”74  

সুতরাং প্রেম ‘নস’ বা বিবযশ্লট প্রমাণ কজর ময, স্পিে করার কােশ্লট 

কা‘বার শুধু্ দু’শ্লট রুকজনর মজধ্য সীমাবদ্ধ, আর এটাই অশ্লধ্কাংি সাহাবী 
রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুজমর উপলশ্লব্ধ।75 

আর শ্লিতীয় ‘নস’ বা বিবযশ্লট প্রমাণ কজর ময, ‘রুকজন িামী’ ও ‘রুকজন 

ইরাকী’ ইবরাহীম ‘আলাইশ্লহস্ সালাজমর শ্লভশ্লির ওপর প্রশ্লতশ্লিত নয়, 
ফজল এ দু’শ্লট প্রকৃতপজে রুকনই নয়।  

ইবনু কুদামা রহ. বজলন, (হাতীম সংলি রুকন বা মকাণ দু’শ্লট স্পিে 

করা অশ্লধ্কাংি আশ্ললজমর মজত সুন্নাত নয়)।76
 

আর ইমাম নববী রহ. বজলন, [(রুকন দু’শ্লট) ‘হােজর আসওয়াদ’ ও 
‘রুকজন ইয়ামানী’ ইবরাহীম ‘আলাইশ্লহস সালাজমর শ্লভশ্লির ওপর 
প্রশ্লতশ্লিত এবং ‘আি-িাশ্লময়যান’ (الشاميان) তো ‘রুকজন িামী’ ও 

‘রুকজন ইরাকী’ তাাঁর শ্লভশ্লির ওপর প্রশ্লতশ্লিত নয়; বরং উভয়শ্লট 

পশ্লরবশ্লতেত। মকননা হাতীম এ রুকন দু’শ্লটর সংলি এবং যার সবটুকু 

                                                           
74 সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৫০৬; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
১৩৩৩; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৮৭৫। প্রায় সহীহ বুখারী ও মুসশ্ললজমর 
বণেনার মজতা এবং তার মচজয় আরও শ্লকছু মবশ্লি। 

75 খুব িীঘ্রই ইমাম নববী রহ. এর বিবয আসজছ, মযখাজন শ্লতশ্লন বজলজছন: এটাই 
অশ্লধ্কাংি সাহাবাজয় মকরাম রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুজমর অশ্লভমত।  

76 আল-মুগনী: (৫/২২৭)। 
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অেবা অংিশ্লবজিষ বায়তুল্লার অিভুেি। 

‘হােজর আসওয়াদ’ নাজমর রুকনশ্লটর দু’শ্লট ফযীলত: একশ্লট হজলা তাজত 

‘হােজর আসওয়াদ’ রজয়জছ; আর অপরশ্লট হজলা তা ইবরাহীম 

‘আলাইশ্লহস্ সালাজমর শ্লভশ্লির উপর প্রশ্লতশ্লিত। আর ‘রুকজন ইয়ামানী’-
এর রজয়জছ একশ্লট ফযীলত, আর তা হজলা: এটা ইবরাহীম ‘আলাইশ্লহস 

সালাজমর শ্লভশ্লির ওপর প্রশ্লতশ্লিত, আর ‘আি-িাশ্লময়যান’ (الشاميان) তো 

‘রুকজন িামী’ ও ‘রুকজন ইরাকী’-এর েনয দু’শ্লট ফযীলজতর মকাজনা 
শ্লকছুই মনই। 

সুতরাং যখন আপশ্লন এটা োনজত পারজলন, তখন ‘হােজর আসওয়াদ’-

এর মবলায় সুন্নাত হজলা তাজক স্পিে করা এবং চুম্বন করা; আর ‘রুকজন 
ইয়ামানী’-এর মেজত্র সুন্নাত হজলা তাজক স্পিে করা এবং চুম্বন না করা। 
আর সুন্নাত হজলা ‘আি-িাশ্লময়যান’ (الشاميان) তো ‘রুকজন িামী’ ও 

‘রুকজন ইরাকী’-মক চুম্বন ও স্পিে না করা; সুতরাং ‘হােজর আসওয়াদ’ 
শ্লবজিশ্লষত হজয়জছ স্পিে করার সাজে সাজে চুম্বন করার িারা। কারণ, 

তাজত দু’শ্লট ফযীলত রজয়জছ, আর ‘রুকজন ইয়ামানী’ শ্লবজিশ্লষত হজয়জছ 
শুধু্ স্পিে করার িারা; কারণ, তাজত শুধু্ একশ্লট ফযীলত রজয়জছ। আর 
 তো ‘রুকজন িামী’ ও ‘রুকজন ইরাকী’-মত দু’শ্লট ফযীলজতর (الشاميان)

মকাজনাশ্লটই মনই]।77  

                                                           
77 আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: (৮/৪৭); আরও মদখুন: িরহুল ‘উমদা: 
(১/৪৩০)।    
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আর তার উপর শ্লভশ্লি কজর ‘হােজর আসওয়াদ’ ও ‘রুকজন ইয়ামানী’ 

ছাড়া অনয শ্লকছুজক স্পিে করাটা িরী‘য়জতর শ্লবশ্লধ্ভুি নয়; আর ময বযশ্লি 

বরকজতর প্রােেী হজয় তা করজব, তাহজল মস হারাজমর িারা বরকত 
হাশ্লসজলর আওতাভুি হজব; আর তা হজব শ্লিজকের উপায়-উপকরণসমূজহর 

অনযতম একশ্লট। 

==০== 
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পঞ্চম অধ্যায় 

‘মাকাজম ইবরাহীম’ িারা বরকত অেেজনর শ্লচিা করা এবং হােীগণ 

কতৃেক তাাঁর শ্লদজক নের মদওয়া 

১. আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

اِمَٰٓإِب َٰٓٱو ََٰٰٓٓ﴿ ق  ُِذوا َِٰٓمنَٰٓمذ ىَِٰٓهَٰٓر  ََّٰٓتذ
ل   َُٰٓمص   [٢١١]ابلقرة:  ﴾َٰٓم 

“এবং বজলশ্লছলাম, মতামরা মাকাজম ইব্রাহীমজক সালাজতর স্থানরূজপ গ্রহণ কর।” 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] ‘মাকাজম ইবরাহীম’ প্রসজি ময 
আয়াত বশ্লণেত হজয়জছ, তার লেযবস্তু হজলা তার মপছজন (তাওয়াফ মিজষ) 

দুই রাকাত তাওয়াজফর সালাতজক ইবাদত শ্লহজসজব শ্লনশ্লদেষ্ট করা, যখন তা 

সহেসাধ্য হয়। সুতরাং ওয়াশ্লেব অেবা মুস্তাহাব শ্লহজসজব শ্লনজদেি সম্বশ্ললত 

এমন মকাজনা ‘নস’ বিবয আজসশ্লন, যাজত তাজক স্পিে করা ও তার িারা 

বরকত অেেজনর কো রজয়জছ। 

২. কাতাদা ইবন শ্লদ‘আমা আস-সাদুসী রহ. বজলন, (আল্লাহ তা‘আলার 
বাণী: 

اِمَٰٓإِب َٰٓٱو ََٰٰٓٓ﴿ ق  ُِذوا َِٰٓمنَٰٓمذ ىَِٰٓهَٰٓر  ََّٰٓتذ
ل   َُٰٓمص   [٢١١]ابلقرة:  ﴾َٰٓم 

“এবং বজলশ্লছলাম, মতামরা মাকাজম ইবরাহীমজক সালাজতর স্থানরূজপ গ্রহণ 

কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] শুধু্মাত্র তাজদরজক তার 

শ্লনকট সালাত আদাজয়র শ্লনজদেি প্রদান কজরজছ, তাজদরজক তা স্পিে 

করার শ্লনজদেি মদওয়া হয় শ্লন, অেচ এ উম্মত অযো এমন শ্লকছু কষ্টকর 

শ্লবষয় শ্লনজেজদর েনয বরাে কজর শ্লনজয়জছ, যা তাজদর পূজবেকার 
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উম্মতগণও তাজদর শ্লনজেজদর েনয শ্লিক কজর শ্লনজয়শ্লছল। আর যারা তাাঁর 

কদম ও আঙুজলর শ্লচহ্ন মদজখজছন, তাজদর মকউ মকউ আমাজদরজক তা 

োশ্লনজয়জছন ময, মলাজকরা মসসব শ্লচহ্ন মাজসহ করজত করজত মসগুজলার 
শ্লচহ্নজক ধ্বংস ও শ্লনশ্লশ্চহ্ন কজর মফজলজছ”।78 

৩. ইবন েুরাইে রহ. মেজক বশ্লণেত আজছ, শ্লতশ্লন বজলন, 

 .«به فالَ  ْبُ عتَ يُ  أحدٌ  أماَ »؟ قال :  هُ أو يمسُّ ، «قامَ امل» ُل قبر ا يُ أحدً  : أرأيَت  عطاءٍ لِ  قلُت »

“আশ্লম ‘আতা রহ. মক বললাম: আপশ্লন শ্লক ‘মাকাজম ইবরাহীম’-মক চুম্বন 
অেবা স্পিে করজত কাউজক মদজখজছন? েবাজব শ্লতশ্লন বজলন, 

“গ্রহণজযাগয কাউজক এরূপ করজত মদশ্লখ শ্লন”।79 

৪. ইবরাহীম আস-সাজয়গ রহ. ‘আতা রহ. মেজক বণেনা কজরন, শ্লতশ্লন 
বজলন, 

 .«هُ أو يمسحَ ، «الُْمَقاَم » الرَُّجُل  َل قبر أن يُ  هَ رِ أنه كَ »

“শ্লতশ্লন (‘আতা রহ.) মকাজনা বযশ্লি কতৃেক মাকাজম ইবরাহীমজক চুম্বন 

                                                           
78 তা বণেনা কজরজছন: আযরাকী, ‘আখবারু মাক্কা’: (২/২৯-৩০); ইবন োশ্লরর, 
‘োজম‘উল বায়ান ‘আন তা’বীল আশ্লয়ল কুরআন’: (২/৫২৭) এবং িব্দগুজলা তাাঁর 
বণেনা মেজক মনয়া; আর তাাঁর সাজে মযাগ হজয়জছন আল্লামা সুয়ূতী, আদ-দুরুেল 
মানছুর শ্লফত্ তাফসীর শ্লবল-মা’ছুর: (১/২৯২)।  

79 তা বণেনা কজরজছন: আবদুর রাযযাক, ‘আল-মুসান্নাফ’ (৮৯৫৭); আল-ফাজকহী, 
‘আখবারু মাক্কা’: (১০০৫); আবদুর রাযযাক রহ. এর বণেনাজত এর পশ্লরবজতে 
এজসজছ। 
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করা অেবা তাজক স্পিে করাজক হারাম মজন করজতন”।80 

৫. মুোশ্লহদ রহ. মেজক বশ্লণেত আজছ, শ্লতশ্লন বজলন, 

 .«هُ سْ لمِ  تَ ، واَل «الُْمَقاَم » ْل قبر  تُ اَل »

“তুশ্লম মাকাজম ইবরাহীমজক চুম্বন কজরা না এবং তাজক স্পিেও কজরা 

না”।81 

আর ইবন মুফশ্ললহ রহ. বজলন, (মাকাজম ইবরাহীমজক চুম্বন ও স্পিে 

করার শ্লবষয়শ্লট িরী‘আজতর শ্লবশ্লধ্বদ্ধ করা হয়শ্লন এবং এ বযাপাজর 

‘ইেমা’ হজয়জছ; সুতরাং অপরাপর সকল স্থাজনর চুম্বন ও স্পিে করার 
শ্লবষয়শ্লট মতা আরও উিমভাজবই িরী‘আজতর শ্লবশ্লধ্বদ্ধ নয়; যা আমাজদর 

িাইখ ইমাম ইবন তাইশ্লময়যাহ রহ. বণেনা কজরজছন)।82 

তাছাড়া বরকজতর আিায় তা স্পিে করার মজধ্য রাসূল ‘আলাইশ্লহমুস্ 
সালাজমর শ্লহদায়াজতর শ্লবজরাশ্লধ্তার শ্লবষয় রজয়জছ, যাাঁরা েড়বস্তুজক সম্মান 

করজত শ্লনজষধ্ কজরজছন; আর সাধ্ারণ েনগণ কতৃেক স্পিে করার 

শ্লবষয়শ্লট শুধু্ ‘মাকাজম ইবরাহীজম’ই সীমাবদ্ধ োজক না, যা শ্লকনা 

শ্লবদ‘আত; বরং তারা মতা মাকাজম ইবরাহীজমর মবড়া ও মবষ্টনীজকও 

মাজসহ কজর োজক!! (সুতরাং মসটার শ্লবধ্ান শ্লক হজত পাজর?)  
                                                           
80 আল-ফাজকহী রহ. তা বণেনা কজরজছন, ‘আখবারু মাক্কা’: (১০০৬) 
81 ইবন আবী িায়বা রহ. তা বণেনা কজরজছন, আল-মুসান্নাফ’ (১৫৫১৩)। 
82 আল-ফুরূ‘উ: (৩/৫০৩); আরও মদখুন: ‘আল-মুবশ্লদ‘উ ফী িরজহ ‘আল-মুকশ্লন‘উ’: 
(৩/২২৩); ‘আল-ইনসাফ ফী মা‘মরফাশ্লতর রাজেহ শ্লমনাল শ্লখলাফ ‘আলা মাযহাব 
আল-ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল’: (৯/১২২)। 
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==০== 
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তৃতীয় ভাগ 

মক্কা ও হজের শ্লনধ্োশ্লরত স্থানগুজলাজত আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ 

( املخالفات العقديَّة يف مكة و املشاعر   ) 

আর তাজত শ্লতনশ্লট অধ্যায় রজয়জছ: 

প্রেম অধ্যায়: মহরা ও সাওর গুহা শ্লযয়ারত এবং তাজত আজরাহণ করার 
মচষ্টা করা। 

শ্লিতীয় অধ্যায়: ‘আরাফার পাহাজড় আজরাহজণর মচষ্টা করা। 

তৃতীয় অধ্যায়: মক্কার গাছপালা ও পাের িারা বরকত লাভ করা এবং 

তা শ্লনজয় সফর করা। 

==০== 
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প্রেম অধ্যায় 

মহরা ও সাওর গুহা শ্লযয়ারত এবং তাজত আজরাহজণর অযো মচষ্টা 

করা 

‘মহরা গুহা’83: 

‘মহরা গুহা’ হজলা মক্কায় অবশ্লস্থত ‘োবাজল নূর’84-এর এজকবাজর ওপজর 
অবশ্লস্থত মছাট্ট একশ্লট গুহা, আর ‘োবাজল নূর’ একশ্লট সুপ্রশ্লসদ্ধ পাহাড়; 

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম নবুওয়যাজতর আজগ ও পজর 

এখাজন এজসশ্লছজলন।  

‘সাওর গুহা’85: 

‘সওর গুহা’ এমন এক গুহা, যা ‘সাওর পাহাড়’ -এ অবশ্লস্থত, আর তা 

শ্লবরাট এক পাহাড়, যার চূড়া ক্রমান্বজয় ছুাঁচাজলা; যা মক্কার দশ্লেজণ 

অবশ্লস্থত এবং ‘তান‘য়ীম’-এর দশ্লেণ মেজক তা মদখা যায়, আর গুহাশ্লট 

দশ্লেণ শ্লদজক অবশ্লস্থত।  

                                                           
83 মদখুন: আওশ্লদয়াতু মাক্কা: (পৃ. ১০৪-১০৫); মু‘োম আল-মা‘আজলম আল-েুগরাশ্লফয়যা 
শ্লফস্ সীরাত আন-নবওশ্লয়য়যা: (পৃ. ৯৫)। 

84 তাজক ‘োবাজল নূর’ নাজম নামকরজণর সম্ভাবয কারণ হজলা তাজত আল-কুরআজনর 
প্রেম সূরা অবতীণে হওয়ার কারজণ, আর তা শ্লছল ‘নূর’ বা আজলা। সুতরাং মজন হয় 
মযন তাাঁরা বলজছন: (কুরআজনর পাহাড়) অেবা (ইসলাজমর পাহাড়) অেবা (শ্লহদায়াজতর 
পাহাড়) এবং এর মজতা কজর আরও আরও। -মদখুন: প্রগুি তেযসূত্র।  

85 মদখুন: আওশ্লদয়াতু মাক্কা: (পৃ. ৯৯-১০০); মু‘োম আল-মা‘আজলম আল-েুগরাশ্লফয়যা 
শ্লফস সীরাত আন-নবওশ্লয়য়যা: (পৃ. ৭২)। 
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এ গুহার শ্লবষয়শ্লট আজলাচনায় এজসজছ মক্কা মেজক মদীনা মুনাওয়যারায় 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর শ্লহেরত প্রসজি; নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম কুরাইি কাশ্লফরজদর মেজক আত্মরোজেে আবূ বকর 
শ্লসশ্লেক রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুজক সাজে শ্লনজয় তাজত লুশ্লকজয় শ্লছজলন।  

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক এ দু’শ্লট পাহাজড় 

যাতায়াত করা এবং তাজত উিা-বসা ও অবস্থান করার কারজণ মকাজনা 
মকাজনা োশ্লহল বা অজ্ঞ মুসশ্ললজমর েনয উভজয়র বযাপাজর একটা 

আকীদা-শ্লবশ্বাস সৃশ্লষ্ট হজয়জছ, ফজল তারা বরকত হাশ্লসজলর েনয পাহাড় 
দু’শ্লট শ্লযয়ারত করজত োজক। আর মকাজনা মকাজনা হােী সাজহবও তা 

শ্লযয়ারত করার বযাপাজর আগ্রহ প্রকাি কজর।  

আর এ দু’শ্লট পাহাজড়র সাজে সংশ্লিষ্ট ঐশ্লতহাশ্লসক ঘটনাবলীজক অস্বীকার 

করার মকাজনা সুজযাগ মনই। কারণ, প্রেমশ্লট সম্পশ্লকেত নবুওয়যাজতর 
সাজে, আর শ্লিতীয়শ্লট সম্পশ্লকেত শ্লহেরজতর সাজে; শ্লকন্তু এটা এ দু’শ্লট 

পাহাজড়র মকজনাশ্লটজকই মকাজনা শ্লবজিষ শ্লবজিষত্ব দান কজরশ্লন এবং এটা 
মকাজনা দলীল ছাড়া সাবযস্ত হয় না। আমরা পূজবে আজলাচনা কজরশ্লছ ময, 

‘হােজর আসওয়াদ’ সম্মাশ্লনত ও মযোদাবান হজয়জছ িরী‘আজতর বিজবযর 
মাধ্যজম, আর এটা সজেও তাজক আমাজদর চুম্বন ও স্পিে করাটা তার 

িারা বরকত হাশ্লসজলর উজেজিয নয়; বরং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 

ওয়াসাল্লাজমর আনুগতয ও অনুসরণ করার উজেজিয। আর আমাজদর 
পজে অবিযই দলীল শ্লহজসজব ভূশ্লমকা রাখজব ‘ওহুদ পাহাড়’ প্রসজি নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর শ্লবখযাত উশ্লিশ্লট, মযখাজন শ্লতশ্লন 
বজলজছন:  
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ُحدٌ »
ُ
بُّهُ  َجبٌَل  أ بُّنَا َوَُنِ  .«َُيِ

“ওহুদ এমন এক পাহাড়, ময আমাজদরজক ভাজলাবাজস, আর আমরাও 

তাজক ভাজলাবাশ্লস।”86 এটা সজেও তার িারা বরকত হাশ্লসজলর েনয 
তাজত আজরাহণ করা ববধ্ নয়। সুতরাং তা শ্লভন্ন অনযানয পাহাড় মেজক 

বরকত হাশ্লসজলর শ্লবষয়শ্লট কীভাজব ববধ্ হজত পাজর?! আর পূজবে 
কজয়কবার আজলাচনা হজয়জছ ময, েড়বস্তুজক সম্মান করা এবং তার িারা 

বরকত হাশ্লসজলর মচষ্টা করা শ্লিজকের বাহনস্বরূপ, আর েগৎসমূজহর ‘রব’ 

আল্লাহ তা‘আলার েনয মানুষ কতৃেক ইবাদত করার শ্লবষয়শ্লট সাবযস্ত 
হওয়ার েনয অবিযই ‘কুরআন’ অেবা ‘সহীহ সুন্নাহ’-এর দলীল লাগজব।  

==০== 

                                                           
86 সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৪১১ ও ৪১৬০; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, 
হাদীস নং ৩৪৩৭, ৩৪৩৮ ও ৩৪৩৯। 
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শ্লিতীয় অধ্যায় 

‘আরাফার পাহাজড় আজরাহজণর অযো মচষ্টা করা 

োবালু ‘আরাফা বা ‘আরাফার পাহাড় একশ্লট প্রশ্লসদ্ধ পাহাড়। যা 

‘আরাফার পূবে উির শ্লদজক অবশ্লস্থত একটা উাঁচু শ্লটলা। 

আর তাজক ‘োবালুদ্ মদা‘আ’ বা মদা‘আর পাহাড় বলা হয়, আর বতেমান 
সমজয়র মানুষ তাজক ‘োবালুর রাহমা’ বা ‘রহমজতর পাহাড়’ নাজম 

অশ্লভশ্লহত কজর; বস্তুত তা এ পাহাজড়র একশ্লট পুরাতন নাম।87 

শ্লকছু সংখযক হােী সাজহজবর মজন এ পাহাড়শ্লটর একটা শ্লবজিষ প্রভাব 
রজয়জছ, এ েনয আমরা তাজদরজক মদখজত পাই ময, তারা ‘আরাফার 

শ্লদজন তাজত আজরাহণ করার মচষ্টা কজর অেচ এ শ্লদজনর আবিযকীয় 

কাে হজলা ‘আরাফাজত অবস্থান করা; কারণ, আরাফাজত অবস্থান করাটা 
এমন এক রুকন, যা বযতীত সবেসম্মশ্লতক্রজম হে পশ্লরপূণে হয় না88। 

মকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম বজলজছন: 

 .«احْلَجُّ َعَرفَةُ »

“হে হজলা ‘আরাফাজত অবস্থাজনর নাম।”89 আর এটা ‘আরাফাত’-এর 

                                                           
87 মদখুন: আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: (৮/১৩৩-১৩৪); মু‘োম আল-মা‘আজলম 
আল-েুগরাশ্লফয়যা শ্লফস্ সীরাত আন-নবওশ্লয়য়যা: (পৃ. ৩১-৩২)। 

88 মদখুন: আল-ইেমা‘: (পৃ. ৬৪); আল-মুগনী: (৫/২৬৭); আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-
মুহাযযাব’: (৮/১২৯)। 
89 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ ‘আবদুর রাহমান ইবন ইয়া‘মার আদ-শ্লদলাইজয় রাশ্লদয়াল্লাহু 
‘আনহু মেজক বণেনা কজরজছন; ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩০১৫; আবূ 
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সীমানার অভযিজর ময মকাজনা ভূ-খজণ্ড অবস্থান করার িারাই বাস্তবাশ্লয়ত 

হজয় যায়, মকাজনা স্থানজক বাদ শ্লদজয় অপর মকাজনা স্থানজক শ্লনধ্োরণ ও 

সীমাবদ্ধ করা ছাড়াই। মকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম 
বজলজছন: 

 .«َوَقْفُت َها ُهنَا، وََعَرفَُة ُُكَُّها َمْوقٌِف »

“আশ্লম এখাজন অবস্থান করলাম, আর ‘আরাফাজতর সবটাই অবস্থান 
করার োয়গা।”90

 

েনগণ কতৃেক এ পাহাজড় আজরাহণ করার মত কষ্টকর কােশ্লট 

িরী‘আজতর দলীল-প্রমাণ শ্লবহীন একটা কষ্টকর কাে; অেচ নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম বজলজছন: 

  .«ُخُذوا َعنر َمنَاِسَكُكمْ »

“মতামরা আমার শ্লনকট মেজক মতামাজদর হে আদাজয়র পদ্ধশ্লত গ্রহণ 

                                                                                                                  

দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৯৪৯; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৮৮৯; 
নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩০১৬ ও ৩০৪৪। 

90 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ োজবর ইবন আবদুল্লাহ রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা 
কজরজছন; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১২১৮-১৪৯ এবং হাদীজসর 
িব্দগুজলা তাাঁর; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৯০৭ ও ১৯৩৬; নাসাঈ, আস-
সুনান, হাদীস নং ৩০১৫)। 
হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আলী ইবন আশ্লব তাশ্ললব রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক অনযভাজব 
বণেনা কজরজছন; ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩০১০; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, 
হাদীস নং ৮৮৫। 
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কর।”91 

সম্মাশ্লনত িাইখ মুহাম্মাদ আল-‘উসাইমীন রহ. মক এ প্রশ্নশ্লট করা হয়: 

শ্লকছু সংখযক হােী সাজহব ‘োবাজল ‘আরাফা’ নামক এ পাহাড়শ্লট হজের 

পূজবে বা পজর শ্লযয়ারত করাটাজক আবিযকীয় দাশ্লয়ত্বরূজপ গ্রহণ কজর 

এবং তার ওপর সালাত আদায় কজর। সুতরাং এ পাহাড়শ্লট শ্লযয়ারত 

করার এবং তাজত সালাত আদায় করার শ্লবধ্ান কী? 

েবাব শ্লহজসজব শ্লতশ্লন বজলন, (জযমনশ্লট িরী‘আজতর মূলনীশ্লত মেজক োনা 

যায়, মস মজত তার শ্লবধ্ান হজলা: এমন প্রজতযক বযশ্লিই শ্লবদ‘আতপন্থী 
বজল গণয হজব, ময বযশ্লি এমন মকাজনা পন্থায় আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত 

করল, যা আল্লাহ িরী‘আজতর শ্লবশ্লধ্ভুি কজরন শ্লন। সুতরাং এর মেজক 
োনা মগল ময, এ পাহাজড়র উপজর বা তার শ্লনকটস্থ স্থাজন সালাত আদায় 

করার ইিা করা, তাজক স্পিে করা এবং এর অনুরূপ মকাজনা কাে 
করাটা শ্লবদ‘আত, যা শ্লকছু সংখযক সাধ্ারণ মানুষ কজর োজক। এ 

ধ্রজণর কাে ময করজব তার সমাজলাচনা করা হজব এবং তাজক বলা 

হজব: ‘এ পাহাজড়র মকাজনা শ্লবজিষত্ব মনই; বরং সুন্নাত হজলা: মানুষ 
‘আরাফার শ্লদজন প্রস্তরখণ্ডসমূজহর শ্লনকজট অবস্থান করজব, মযমশ্লনভাজব 

মসখাজন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম প্রস্তরখণ্ডসমূজহর শ্লনকজট 
অবস্থান কজরজছন, আর শ্লতশ্লন বজলজছন: 

                                                           
91 তেযসূত্র পূজবে উজল্লখ করা হজয়জছ। আরও মদখুন: ইকশ্লতযাউ আস-শ্লসরাত আল-
মুস্তাকীম: (২/১৫০; আল-ইবদা‘উ ফী মাদাশ্লরল ইবশ্লতদা‘ময়: (পৃ. ৩০৫)। 
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  . «َوَقْفُت َها ُهنَا، وََعَرفَُة ُُكَُّها َمْوقٌِف »

“আশ্লম এখাজন অবস্থান করলাম, আর ‘আরাফাজতর সবটাই অবস্থান 

করার োয়গা”। 

আর এর ওপর শ্লভশ্লি কজর বলা যায়- মানুজষর পজে কখনও উশ্লচৎ হজব 

না ময, ‘আরাফার শ্লদজন ঐ পাহাজড় যাওয়ার েনয মস শ্লনজে কষ্ট করজব, 

আবার কখনও কখনও মস তার দল মেজক হাশ্লরজয় যাজব এবং তার শ্লপছু 
লাগজব প্রচণ্ড গরম ও পাশ্লনর তৃষ্ণা, আর এর কারজণ মস পাপী হজব। 

মকননা মস শ্লনজের েীবজনর ওপর এমন কাজের কষ্টজক বাধ্যতামূল কজর 
শ্লনল, ময কােশ্লট আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর বাধ্যতামূলক কজরন শ্লন)।92   

==০== 

                                                           
92 শ্লফকহুল ‘ইবাদাত: (পৃ. ৩৩২-৩৩৩)। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

মক্কার গাছপালা ও পাের িারা বরকত লাভ করা এবং তা শ্লনজয় 

সফর করা 

মক্কা পৃশ্লেবীর মজধ্য সবজচজয় পশ্লবত্রতম ভূশ্লম, তাজত রজয়জছ আল্লাহর 

সম্মাশ্লনত ঘর ‘বাইতুল্লাহ’, আর তা আমাজদর শ্লপতা ইবরাহীম ‘আলাইশ্লহস্ 

সালাজমর মদা‘আয় এক শ্লনরাপদ কযাম্পাস বজল স্বীকৃত93, আর তা এমন 

এক ভূখণ্ড, যাজত রিপাত করা যায় না94। তাাঁর মদা‘আ মেজক শুরু কজর 
আে পযেি মানুজষর েনয তা এক শ্লনরির গিবয হজয় মগল এবং তার 

মময়াদ কাল শ্লকয়ামত পযেি দীঘোশ্লয়ত হজব; আর তা ‘দাজ্জাল’-এর েনয 

এক শ্লনশ্লষদ্ধ নগর এবং তার হামলা মেজক তা োকজব সুরশ্লেত।95  

আর তার মাশ্লট মকশ্লিক মকাজনা দলীল-প্রমাণ বশ্লণেত হয়শ্লন এবং বশ্লণেত 

হয়শ্লন তার শ্লনশ্লদেষ্ট মকাজনা পশ্লবত্রতার কো, অেবা শ্লনশ্লদেষ্ট করা হয়শ্লন মস 
মাশ্লটর শ্লবজিষ ফযীলজতর কো, অনুরূপ একই কো তার পাের ও 

                                                           
93 মকননা, আল্লাহ তা‘আলা বজলন: “আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বজলশ্লছজলন, ‘মহ 

আমার রব! এটাজক শ্লনরাপদ িহর করুন এবং এর অশ্লধ্বাসীজদর মজধ্য যারা আল্লাহ্ ও 
মিষ শ্লদজনর প্রশ্লত ঈমান আজন তাজদরজক ফলমূল হজত েীশ্লবকা প্রদান করুন”। [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৬] 

94 মদখুন: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৩৫; সহীহ মুসশ্ললম, হাদীস নং ২৯৫৪। আর 
সামানয পজরই হাদীজসর বিবয আসজছ, যাজত োকজব মসখাজন মারামাশ্লর ও হতযা-
সন্ত্রাস শ্লনশ্লষজদ্ধর কো।  

95 মদখুন: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৮২; সহীহ মুসশ্ললম, হাদীস নং ২৯৪৩; মুসনাদ 
ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ১২৯৮৬। 
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পাহাড়গুজলার বযাপাজর। 

বরং তার সম্মাজনর শ্লদক মেজক এর গাছ, শ্লিকার ও কুশ্লড়জয় পাওয়া 

শ্লেশ্লনজসর বযাপাজর একাশ্লধ্ক হাদীস বশ্লণেত আজছ।   

মকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম ইযশ্লখর বযতীত তার 

গাছ কতেন করাজক শ্লনজষধ্ কজরজছন; আরও শ্লনজষধ্ কজরজছন তার 

শ্লিকারজক উতযি করা মেজক এবং তার পজে পজড় োকা বস্তু কুশ্লড়জয় 

মনওয়াজকও শ্লনজষধ্ কজরজছন, তজব মস বযশ্লির েনয উশ্লিজয় মনওয়াটা 
ববধ্ হজব, ময তা মঘাষণা বা প্রচার করজব।  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মক্কা শ্লবেজয়র শ্লদন বজলজছন:  

ِ إىَِل يَوْ » رَْض، َفُهَو َحَرامٌ ِِبُْرَمِة اَّللَّ
َ
َماَواِت َواأْل ُ يَْومَ َخلََق السَّ َمُه اَّللَّ ِم إِنَّ َهَذا ابْلَََلَ َحرَّ

َحٍد َقبِِْل، َولَْم ََيِلَّ ِِل إاِل َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، َفُهَو 
َ
الِْقيَاَمِة، َوإِنَُّه لَْم ََيِلَّ الِْقتَاُل ِفيِه أِل

ِ إىَِل يَْوِم الِْقيَاَمِة ال ُيْعَضُد َشْوُكُه، َوال ُينَْفُر َصيُْدُه، َوال يَلْتَِقُط لَُقَطتَُه حَ  َرامٌ ِِبُْرَمِة اَّللَّ
، إاِل اإلِْذِخَر، فَإِنَُّه  ِ َفَها، َوال خُيْتىََل َخالُه، َفَقاَل الَْعبَّاُس : يَا رَُسوَل اَّللَّ إاِل َمْن َعرَّ

 .«يُوتِِهْم ؟ قَاَل : إاِل اإلِْذِخرَ لََقيِْنِهْم َوبِلُ 

“এ নগরীজক আল্লাহ তা‘আলা আকাি ও পৃশ্লেবী সৃশ্লষ্টর শ্লদন মেজক 
সম্মাশ্লনত কজরজছন; কাজেই তা আল্লাহ প্রদি সম্মাজনর িারা শ্লকয়ামত 

পযেি সম্মাশ্লনত োকজব। আর আমার আজগ এখাজন যুদ্ধ করা কারও 

েনয হালাল শ্লছল না, আর আমার েনযও তা শ্লদজনর মাত্র শ্লকছু সমজয়র 
েনয হালাল করা হজয়শ্লছল। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা প্রদি সম্মাজনর 

িারা শ্লকয়ামত পযেি তা সম্মাশ্লনত োকজব। এখানকার কাাঁটাযুি গাছও 
কতেন করা যাজব না, শ্লিকারজক উতযি করা যাজব না এবং তার পজে 
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পজড় োকা বস্তু মকউ উিাজব না, তজব মস বযশ্লি উিাজত পারজব, ময তা 

মঘাষণা বা প্রচার করজব; এখানকার ঘাস কাটা যাজব না।’ তখন আব্বাস 

রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু বজলন, ‘মহ আল্লাহর রাসূল! ইযশ্লখর বযতীত। মকননা 
তা কমেকাজরর ও ঘজরর কাজে লাজগ।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম বলজলন: ‘ইযশ্লখর বযতীত।”96 

আর ময বযশ্লি এ প্রসজি বশ্লণেত হাদীজসর বিবযগুজলা শ্লনজয় শ্লচিা-ভাবনা 
করজব, মস মদখজত পাজব ময, তার গাছ-গাছাশ্ললর মজধ্য েনগণ কতৃেক 

চাওয়া ও পাওয়ার মত মকজনা বরকত আজছ বজল মকাজনা দূরতম বা 
শ্লনকটতম ইশ্লিত বা শ্লনজদেিনা মনই; সুতরাং শ্লকভাজব এর গাছপালা কতেন 

করা হজব যা িরী‘আজতর বিজবযর পশ্লরপন্থী? আর শ্লকভাজব ববধ্ হজব তা 

শ্লনজয় ‘হারাম’-এর বাইজর শ্লগজয় েনগণ কতৃেক তার িারা িরীজর মাজসহ 
করা এবং বরকত হাশ্লসজলর মচষ্টা করা? আর তার গাছপালার বযাপাজর 

ময কো, শ্লিক একই কো তার মাশ্লট ও পােজরর বযাপাজর। 

আর এ অবস্থা যশ্লদ হয় তার মাশ্লট, গাছপালা ও পােজরর বযাপাজর, 
তাহজল আরও ভাজলাভাজবই একই শ্লবধ্ান প্রজযােয হজব তার পণযিবয ও 

তার বাইজরর মদি মেজক আমদাশ্লন করা পণযিজবযর বযাপাজর। কারণ, 
মকাজনা মকাজনা হােী সাজহব হে মেজক তাজদর আত্মীয়-স্বেনজদর শ্লনকট 

                                                           
96 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা 
কজরজছন; সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৭৩৭; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, 
হাদীস নং ১৩৫৩। হাদীজসর িব্দগুজলা তাজদর উভজয়র। আবূ দাউদ, আস-সুনান, 
হাদীস নং ২০১৮; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৮৭৪। 
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শ্লফজর আসার সময় তাজদর েনয হাশ্লদয়া (উপহার) শ্লনজয় আজসন, মযমন- 

তাসবীহ ও অনুরূপ শ্লকছু; আর এসব হাশ্লদয়া মক্কা মেজক হওয়ার কারজণ 

মসগুজলার একশ্লট শ্লবজিষ ববশ্লিষ্টয ও মিিত্ব রজয়জছ বজল মকউ মকউ মজন 
কজর োজকন।  

সম্মাশ্লনত িাইখ মুহাম্মাদ আল-‘উসাইমীন রহ. মক এ প্রশ্নশ্লট করা হয়: 

‘মক্কা’ অেবা ‘কা‘বা’-এর পাের অেবা শ্লনদিেনসমূজহর িারা বরকত 

অেেজনর মকাজনা শ্লবজিষ ববশ্লিষ্টয আজছ শ্লক?   

েবাব শ্লহজসজব শ্লতশ্লন বজলন, (মক্কার গাজছ বা পােজর এমন মকাজনা 
শ্লবজিষ ববশ্লিষ্টয মনই ময, মানুষ তার গাছপালা ও পাের িারা বরকত 

হাশ্লসল করজত পাজর; বরং মক্কার শ্লবজিষ ববশ্লিষ্টয হজলা তার কাাঁটাযুি 
গাছ কতেন করা যাজব না এবং তার ঘাস ও তৃণলতা কাটা যাজব না; 

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম এটা শ্লনজষধ্ কজরজছন; তজব 
‘ইযশ্লখর’ নামক ঘাজসর শ্লবষয়শ্লট বযশ্লতক্রম। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম তাজক শ্লনজষধ্াজ্ঞার বাইজর মরজখজছন। মকননা তা 

ঘরবাশ্লড় ও কমেকাজরর কাজের েনয প্রজয়ােন হয়, আর অনুরূপভাজব 
‘লাহাদ’ োতীয় কবজরর েনযও তা প্রজয়ােন হয়। মকননা তার িারা 

ইজটর ফাটল বা ফাাঁকসমূহ বন্ধ করা হয়।  

আর এর উপর শ্লভশ্লি কজর আমরা বলজত পাশ্লর ময, ‘হারাম িরীফ’ 
অেবা ‘মক্কা’ এর পােজরর মজধ্য এমন শ্লকছু মনই, যার িারা বরকত 

হাশ্লসল করা যায়- স্পিে করার িারা হউক, অেবা শ্লনে মদজি শ্লনজয় 



 

 

 
 90  

আসার মাধ্যজম হউক, অেবা এ োতীয় ময মকাজনাভাজবই হউক)।97            

==০== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চতুেে ভাগ 

হে পরবতেী কজমে আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ 

( املخالفات العقديّة بعد احلج   ) 
আর তাজত রজয়জছ: 

মুখবন্ধ: আর তাজত রজয়জছ হজের সাজে ‘মাদীনা মুনাওয়ারা’ শ্লযয়ারজতর 
                                                           
97 মদখুন: িাইখ মুহাম্মাদ ইবন সাজলহ আল-‘উসাইমীন, ‘দলীল আল-আখতাজয় 
আল্লাশ্লত ইয়াকা‘উ ফীহা আল-হাে ওয়াল মু‘তাজমর’: (পৃ. ৪৪)।  
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মযাগসূত্র শ্লনজয় আজলাচনা  

প্রেম অধ্যায়: হজের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর 

শ্লযয়ারত করা  

শ্লিতীয় অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত 

করার মেজত্র ত্রুশ্লটসমূহ 

তৃতীয় অধ্যায়: ‘মক্কা’ ও ‘মদীনা’-এর ঐশ্লতহাশ্লসক স্থানসমূহ শ্লযয়ারত করা 

উপসংহার: শ্লকছু উপজদি ও শ্লদক-শ্লনজদেিনা 

==০== 
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মুখবন্ধ 

হােী সাজহব কতৃেক হজের প্রশ্লসদ্ধ কােগুজলা মিষ হওয়া এবং 

‘বায়তুল্লাহ আল-হারাম’-এ শ্লবদায়ী তাওয়াফ করার মধ্য শ্লদজয় তার 

হজের কাে মিষ হজয় যায় এবং মস তার দাশ্লয়ত্বমুি হজয় যায়; তারপর 
এ কােগুজলার পজর সবজচজয় শ্লপ্রয় কাে হজলা ‘মাসশ্লেজদ নববী’ 

শ্লযয়ারজতর উজেজিয নবীর িহর ‘মদীনা’-মত যাওয়া, আর এটা তার েনয 
মুস্তাহাব এবং সাজে শ্লনজম্নাি শ্লবষয়গুজলার প্রশ্লত লেয রাখজত হজব: 

প্রেমত: এমন আকীদা মপাষণ করা ময, ‘মাসশ্লেজদ নববী’ শ্লযয়ারত 

করাটা একশ্লট মুস্তাহাব কাে, হজের সাজে তার মকাজনা সম্পকে মনই। 

শ্লিতীয়ত: ‘হে’-এর অধ্যাজয়র পর ফকীহগণ কতৃেক ‘মাসশ্লেজদ নববী’ 
শ্লযয়ারত করার প্রসিশ্লটর উজল্লখ করাটা হজলা আজলাচনার ধ্ারাবাশ্লহকতা 

রোর কারজণ এবং হােী সাজহবজক মসটার প্রশ্লত উৎসাশ্লহত করার েনয। 

তৃতীয়ত: মাসশ্লেজদ নববী’ শ্লযয়ারত করার শ্লবষয়শ্লট শুধু্ মাসশ্লেজদর 
সাজেই শ্লনশ্লদেষ্ট হওয়া; তারপর যশ্লদ মস তাজত প্রজবি কজর, তাহজল মস 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করজব এবং তাাঁর 
প্রাশ্লত সালাম মপি করজব, আর মক্কা মেজক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ 

ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করা এবং মস উজেজিয সফজরর প্রস্তুশ্লত 

গ্রহণ ও পশ্লরকল্পনা করাটা তার উজেিয না হওয়া। 

চতুেেত: তার উজেিয হজব অনয মকাোও ভ্রমণ না কজর সরাসশ্লর 

‘মাসশ্লেজদ নববী’-মত গমন করা। সুতরাং িরী‘আজতর শ্লদক মেজক 

‘সাওর গুহা’, ‘আবওয়ায় অবশ্লস্থত আজমনার কবর’, ‘শ্লহেরজতর রাস্তা’ 
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ইতযাশ্লদ স্থানসমূজহর মজতা সৃ্মশ্লত শ্লবেশ্লড়ত ঐশ্লতহাশ্লসক স্থানসমূহ শ্লযয়ারত 

করার শ্লবষয়শ্লট হােী সাজহজবর শ্লনকট িরী‘আত কখনও দাশ্লব কজর না, 

মযমনশ্লট মকাজনা মকাজনা হােী সাজহব মসসব স্থান ভ্রমজণর ইিা কজর 
োজকন। 

পঞ্চমত: ‘মাদীনাজয় নববী’-মত এমন কতগুজলা স্থান রজয়জছ, মকাজনা 

মকাজনা হােী সাজহব মসগুজলা ভ্রমজণর ইিা ও পশ্লরকল্পনা কজর োজকন, 
যার সাজে হজের কমেসূচীর মকাজনা সম্পকে মনই, আর হােী সাজহব তা 

শ্লযয়ারত করজত বাধ্যও নন, মযগুজলার অশ্লধ্কাংজির ফযীলত ও মিিজত্বর 
বযাপাজর মকাজনা দলীল-প্রমাণ মনই।  

এ অংজির মজধ্য এসব মাসয়ালা মকশ্লিক আমাজদর আজলাচনা চলজত 

োকজব ইনিাআল্লাহ।  

==০== 
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প্রেম অধ্যায় 

হজের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করা 

লেণীয় ময, শ্লফকাহশ্লবদগণ হজের শ্লবধ্ানাবলীর ওপর আজলাচনা করার 

পর ‘মসশ্লেজদ নববী’ শ্লযয়ারত করার বযাপাজর আজলাচনা কজরন, আর 

‘মসশ্লেজদ নববী’-এর ফযীলত ও মযোদার শ্লবষয়শ্লট এজকবাজর পশ্লরষ্কার। 

মকননা তা এমন এক মসশ্লেদ, যা তাকওয়ার শ্লভশ্লির উপর প্রশ্লতশ্লিত98, 

আর তার ফযীলত প্রসজি যা বশ্লণেত হজয়জছ, তন্মজধ্য একশ্লট বণেনা হজলা 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর বাণী: 

لِْف َصاَلةٍ يِف َغرْيِهِ »
َ
إاِلَّ الَْمْسِجَد  [،ِمْن الَْمَساِجدِ ] َصاَلةٌ يِف َمْسِجِدي َهَذا َخرْيٌ ِمْن أ

                                                           
98 মযমন এ েবাবশ্লটই শ্লদজয়জছন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম, যখন তাজক প্রশ্ন 
করা হয়: দুই মসশ্লেদ দু’শ্লটর মকানশ্লট তাকওয়ার ওপর শ্লভশ্লি কজর প্রশ্লতশ্লিত? মদখুন: 
সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৩৯৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং 
১১০৪৬, ১১১৭৮, ১১১৮৭; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩০৯৯; নাসাঈ, আস-
সুনান, হাদীস নং ৬৯৬)। আর তা শ্লবশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট বিবয এ প্রসজি- ‘মাসশ্লেজদ 
নববী’ এমন এক মসশ্লেদ, যা তাকওয়ার শ্লভশ্লির ওপর প্রশ্লতশ্লিত। আর িাইখুল 
ইসলাম ইমাম ইবন তাইশ্লময়যাহ রহ. কতৃেক এ হাদীস ও আল্লাহ তা‘আলার শ্লনজম্নাি 
আয়াত নাশ্লযল হওয়ার কারণ সমন্বয় প্রসজি একশ্লট উিম বযাখযা ও দৃশ্লষ্টভশ্লি রজয়জছ, 
আয়াতশ্লট হজলা: “আপশ্লন তাজত কখজনা সালাজতর েনয দাাঁড়াজবন না, ময মসশ্লেজদর 
শ্লভশ্লি প্রেম শ্লদন মেজকই স্থাশ্লপত হজয়জছ তাকওয়ার ওপর, তাই আপনার সালাজতর 
েনয দাড়াজনার মবশ্লি হকদার। মসখাজন এমন মলাক আজছ যারা উিমরূজপ পশ্লবত্রতা 
অেেন ভাজলাবাজস, আর পশ্লবত্রতা অেেনকারীজদরজক আল্লাহ্ পছন্দ কজরন”। [সূরা 
আত-তাওবা, আয়াত: ১০৮]। আর তা নাশ্লযল হজয়জছ ‘মাসশ্লেজদ কুবা’ প্রসজি। -
মদখুন: শ্লমনহাে আস-সুন্নাহ আন-নববীয়যাহ: (৭/৭৪); মােমূ‘উ আল-ফাতাওয়া: 
(২৭/৪০৬)। 
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 .«احْلََراَم 

“আমার এই মসশ্লেজদ একবার সালাত আদায় করা মসশ্লেজদ হারাম 

বযতীত অনযানয মসশ্লেজদ এক হাোর বার সালাত আদায় করার মচজয়ও 
উিম।”99

 

এটা তার ফযীলত সম্পশ্লকেত বণেনা, আর অনুরূপভাজব তার শ্লযয়ারত 

করাটাও িরী‘আতসম্মত কাে, আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম 
মেজক সাবযস্ত হজয়জছ, শ্লতশ্লন বজলজছন: 

ُ الرَّسول  َمْسِجِد احْلََراِم، َوَمْسِجدِ  : دَ اَل تَُشدُّ الررَحاُل إاِلَّ إىَِل ثاََلثَِة َمَساجِ » َصىلَّ اَّللَّ
قَْص 

َ
 .«َعلَيِْه وََسلََّم، َوَمْسِجِد اأْل

“শ্লতনশ্লট মসশ্লেদ বযতীত অনয মকাজনা মাসশ্লেজদর েনয সফজরর প্রস্তুশ্লত 

গ্রহণ করা যাজব না: মসশ্লেজদ হারাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 
ওয়াসাল্লাজমর মসশ্লেদ এবং মসশ্লেজদ আকসা।”100  

                                                           
99 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবূ হুরায়রা রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা কজরজছন; 
সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১১৩৩; সহীহ মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং 
১৩৯৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৭৪৮১; ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস 
নং ১৪০৪; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩২৫; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং 
২৮৯৯। 

100 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবূ হুরায়রা রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা কজরজছন; 
সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১১৩২ এবং হাদীজসর িব্দগুজলা তার; সহীহ 
মুসশ্ললম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৩৯৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৭১৯১; 
ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৪০৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং 
২০৩৩; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩২৬; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং 
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আর এটা োনা কো ময, ‘মসশ্লেজদ নববী’ শ্লযয়ারত করাটা মুস্তাহাব, 

হজের সাজে তার মকাজনা সম্পকে মনই, আর শ্লযয়ারজতর শ্লবষয়শ্লট হজের 

মকাজনা রুকন বা ফরয নয় এবং তার মকাজনা সুন্নাজতর অিভুেিও নয়, 
আর শ্লফকজহর শ্লকতাবসমূজহর মজধ্য ‘হে’-এর অধ্যাজয়র পর ফকীহগণ 

কতৃেক ‘মসশ্লেজদ নববী’ শ্লযয়ারত করার প্রসিশ্লটর উজল্লখ করাটা হজলা 

ধ্ারাবাশ্লহকতা রো করার কারজণ এবং তাজদর পে মেজক হােী 

সাজহবজক তা শ্লযয়ারত করজত উৎসাশ্লহত করার েনয, যাজত শ্লতশ্লন একটু 

কষ্ট কজর হজলও ‘হারামাইন’ তো দুই মযোদা পূণে োয়গা- মক্কা ও 
মদীনায় শ্লকছু মুস্তাহাব ইবাদত না কজর শ্লনে মদজি শ্লফজর না আজসন, 

আর তা এখন তার পজে খুবই সহে এবং তা পালজন তার মতমন 

মকাজনা কষ্টই হয় না।   

তার ওপর শ্লভশ্লি কজর আবিযকীয় কাে হজলা: হােী সাজহজবর ‘মাসশ্লেজদ 

নববী’ শ্লযয়ারত করার কােশ্লট শ্লনছক মসশ্লেজদর সাজেই শ্লনশ্লদেষ্ট হওয়া, 
তারপর শ্লতশ্লন যশ্লদ তাজত প্রজবি কজরন, তাহজল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 

ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করজবন এবং তাাঁর প্রশ্লত সালাম মপি 

করজবন, অতোঃপর তাাঁর দুই সাহাবী আবূ বকর ও উমার রাশ্লদয়াল্লাহু 

                                                                                                                  

২৯৯; আর হাদীজসর এ িব্দগুজলা সহীহ বুখারীর; আর বাশ্লকজদর বণেনায়: এর 
পশ্লরবজতে, আর হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু 
মেজকও বণেনা কজরজছন। সহীহ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১১৩৯; সহীহ 
মুসশ্ললম, আস-সহীহ (২/৯৭৫-৯৭৬); আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১১০৪০; 
ইবন মাোহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৪১০; শ্লতরশ্লমযী, আস-সুনান, হাদীস নং 
৩২৬। 
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‘আনহুমার কবর দু’শ্লট শ্লযয়ারত করজবন। 

এ শ্লবষয়শ্লট িরী‘আজতর ‘নস’ বা বিবযসমুজহর িারা স্বীকৃত এবং তার 

উপর শ্লভশ্লি কজরই প্রাজ্ঞ অশ্লভজ্ঞ আশ্ললম সমাে কো বজলজছন।101
 

শ্লকন্তু আেকালকার মকাজনা মকাজনা হােী সাজহজবর সফজরর উজেিয হজয় 

োজক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করা।102 

আর এ কােশ্লট যারা কজর, তারা দু’শ্লট কারজণ তা কজর োজক: 

প্রেম কারণ: এ শ্লবষজয় বশ্লণেত হাদীসমূহ।  

শ্লিতীয় কারণ: মকাজনা মকাজনা ফকীহ রহ. এর কমেকাণ্ড।  

                                                           
101 ফাতাওয়া ইবন ইবরাহীম: (৬/১২৬)।  
102 মেজন রাখা উশ্লচৎ ময, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করাটা 
অবিযই িরী‘আতসম্মত সৎকােসমূজহর অনযতম একশ্লট সৎকাে এবং এ বযাপাজর 
মকউ সজন্দহ মপাষণ কজর না, তা শ্লযয়ারত করা মেজক শ্লনজষধ্ করা মতা দূজর োক, 
তজব এখাজন কো হজলা তাাঁর কবজরর উজেজিয প্রস্তুশ্লত শ্লনজয় উজেিযমূলক সফর 
শ্লনজয়, মদীনাজত শ্লযশ্লন অবস্থান করজছন অেবা শ্লযশ্লন ‘মাসশ্লেজদ নববী’-এর উজেজিয 
মদীনাজত সফর কজরন, তার েনয তাাঁর কবর শ্লযয়ারত করা শ্লনজয় মকাজনা কো মনই, 
অেোৎ শ্লতশ্লন ‘মাসশ্লেজদ নববী’-মত ইবাদত করার পর তাাঁর কবর শ্লযয়ারত করজবন। 
মকাজনা মকাজনা মানুষ দু’মটা মাসআলাজক এক কজর শ্লদজয়জছ ইিাকৃতভাজব সমসযা 
বতরী করার েনয। তারা মসসব সম্মাশ্লনত আজলমগণ যারা কবর শ্লযয়ারজতর উজেজিয 
সফর করাজক শ্লনজষধ্ কজরজছন, মযমন িাইখুল ইসলাম ইবন তাইশ্লময়যা ও তার 
সহমজতর আজলমজদর উপর শ্লমেযা অপবাদ শ্লদজয় োজকন ময, তাাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করজত শ্লনজষধ্ কজর োজকন। আসজল তা 
অসতয কো।  
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তন্মজধ্য তাজদর প্রেম কারণ বা যুশ্লি শ্লনজয় আজলাচনা করার পূজবে আমরা 

এ শ্লবষজয় বশ্লণেত হাদীসগুজলা উজল্লখ করব; বস্তুত এ হাদীসগুজলা আবার 

দুই ভাজগ শ্লবভি:  

প্রেম প্রকার: এ প্রকাজরর হাদীসগুজলা সাধ্ারণ শ্লযয়ারজতর সাজে 
সুশ্লনশ্লদেষ্ট; আর এ মিশ্লণর হাদীজসর সংখযা কজয়কশ্লট; তন্মজধ্য প্রশ্লসদ্ধ কয়শ্লট 

শ্লনম্নরূপ: 

১. 

 .«فاعِت شَ  ُلُ  ْت جبوَ  [َفَقدْ ] َمْن َزاَر َقْْبِى»

“ময বযশ্লি আমার কবর শ্লযয়ারত করজব, তার েনয আমার িাফা‘আত 

(সুপাশ্লরি) ওয়াশ্লেব হজয় যাজব।”103 

বস্তুত এ হাদীসশ্লট নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মেজক সহীহ 
সনজদ বশ্লণেত হয়শ্লন104; তারপর শ্লবজিষজ্ঞ আশ্ললম সমাে এ হাদীজসর 

সাজে সম্পশ্লকেত সনদ ও মতজনর বযাপাজর শ্লসদ্ধাি প্রদান কজরজছন; 

তারপর অশ্লভজ্ঞ প্রাজ্ঞ ইমামজদর একেনও হাদীসশ্লটজক সহীহ বজলন শ্লন; 

তাাঁজদর মজধ্য এ হাদীজসর বযাপাজর সবজচজয় সুন্দর শ্লসদ্ধাি শ্লদজয়জছন 
                                                           
103 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবদুল্লাহ ইবন উমার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা 
কজরজছন; আল-‘উকাইলী, ‘আদ-দু‘আফাউ’: (৪/১৩২১); আদ-দূলাবী, ‘আল-কুনা 
ওয়াল আসমাউ’: (১৪৮৩); ইবন ‘আদী, ‘আল-কাজমল’: (৬/২৩৫০); দারাকুতনী, 
আস-সুনান: (২/২৭৮); বায়হাকী, আল-োজম‘ শ্লল-শু‘আব আল-ঈমান’: (৩৮৬২); 
খতীব, ‘তালখীস আল-মুতািাজবহ শ্লফর্ রাসম’: (১/৫৮১)।      

104 মযমনশ্লট হাদীজসর সনদ শ্লবজিষণ মেজক পশ্লরষ্কার হজয়জছ।  
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শ্লতশ্লন, শ্লযশ্লন তাজক দাঈফ (দুবেল) বজলজছন; আর একদল আশ্ললম 

হাদীসশ্লটজক মাউদু‘ (বাজনায়াট) বজল মতামত বযি কজরজছন; তাাঁজদর 

মজধ্য অনযতম একেন হজলন ইমাম িাওকানী105 রহ.। 

আর ইবন খুযাইমা রহ. বজলন, “যশ্লদ হাদীসশ্লট প্রমাশ্লণত হয় তাহজল মতা, 
আমার মজন এ বযাপাজর অস্বশ্লস্ত রজয়জছ।”106 

আর শ্লতশ্লন হাদীসশ্লট তাাঁর ‘আস-সহীহ’ নামক গ্রজন্থ ‘নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত’ অধ্যাজয় বণেনা কজরজছন। শ্লকন্তু 
শ্লতশ্লন বণেনার পরপরই বজলন, (আশ্লম এ হাদীজসর শ্লযম্মাদারী মেজক মুি, 

এ খবরশ্লট আহমাসী’র বণেনার অিভুেি হওয়াটাই অজনক মবশ্লি 

সাদৃিযপূণে। মকননা আবদুল্লাহ ইবন উমার এ ধ্রজণর ‘মুনকার’ হাদীস 

বণেনা করা মেজক অজনক মবশ্লি উাঁচু মাজনর ও সুরশ্লেত বযশ্লিত্ব)।107  

তাই ইবন খুযাইমার এ কোর িারা ঐ বযশ্লির কো বাশ্লতল হজয় যায়, 
শ্লযশ্লন তার শ্লবশুদ্ধতার বযাপাজর দলীল কজরন এই বজল ময, ইবন খুযাইমা 

রহ. হাদীসশ্লট তার ‘আস-সহীহ’ গ্রজন্থ বণেনা কজরজছন।  

এ েনয হাজফয ইবন হাোর আসকালানী রহ. বজলন, “পূজবে ইবন 
খুযাইমা রহ. এর ময ভাজষযর বশ্লণেত হজয়জছ এবং এ হাদীজসর শ্লতশ্লন ময 

ত্রুশ্লট উজন্মাশ্লচত কজরজছন, তাজত এমন কো বলজল সুন্দর হয় না ময, 

                                                           
105 আল-ফাওয়াজয়দ আল-মােমূ‘আ শ্লফল্ আহাদীস আল-মাওদু‘আ, হাদীস নং ৩২৬। 
106 মদখুন: শ্ললসানুল মীযান: (৬/১৩৫)।  
107 মদখুন: শ্ললসানুল মীযান: (৬/১৩৫)।  
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‘ইবন খুযাইমা রহ. তার সহীহ গ্রজন্থ এ হাদীসশ্লট বণেনা কজরজছন, বরং 

সাজে সাজে এ হাদীজসর প্রকৃত অবস্থা যা ইবন খুযাইমা বণেনা কজরজছন 

তাও বণেনা করজত হজব”।108  

আর িাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইশ্লময়যাহ রহ. বজলন, “দারাকুতনী 
রহ. হাদীসশ্লট দুবেল সনজদ বণেনা কজরজছন, আর এ েনয একাশ্লধ্ক 

মুহাশ্লেস হাদীসশ্লটজক মাউদু‘ (বাজনায়াট) হাদীজসর অিভুেি বজল উজল্লখ 
কজরজছন; আর ‘সহীহ’, ‘সুনান’ ও ‘মুসনাদ’ এর মত শ্লনভেরজযাগয 

গ্রন্থসমূজহর সংকলকজদর মধ্য মেজক একেন বণেনাকারীও তা বণেনা 
কজরন শ্লন”।109 

আর শ্লতশ্লন অনয ভাষায় বজলন, “পূবেবতেী সৎ মানুষ ও ইমামগজণর মধ্য 

মেজক একেনও এ হাদীস িারা দলীল মপি কজরন শ্লন; আর মুসশ্ললম 

আশ্ললম সমাজের সবেসম্মশ্লতক্রজম অনুরূপ হাদীস িারা িরী‘আজতর শ্লবধ্ান 
সাবযস্ত করা ববধ্ নয়; আর আল্লাহই সবজচজয় মবশ্লি োজনন”।110  

আর ইমাম ইবন আবশ্লদল হাদী রহ. বজলন, “হাশ্লদসশ্লট শ্লবশুদ্ধও নয় 

প্রমাশ্লণতও নয়; বরং এ শ্লবষজয় অশ্লভজ্ঞ ইমামগজণর মজত তা ‘মুনকার 
হাদীস’, দুবেল সনজদ বশ্লণেত, অনুরূপ হাদীস িারা দলীল প্রশ্লতশ্লিত হয় না 

এবং এ িাজস্ত্র দুবেল বযশ্লিগণ ছাড়া দলীল-প্রমাণ মপি করার সময় 

                                                           
108 মদখুন: শ্ললসানুল মীযান: (৬/১৩৫)।  
109 মােমূ‘উ আল-ফাতাওয়া: (২৭/২৫)। 
110 মােমূ‘উ আল-ফাতাওয়া: (২৭/২৮); আরও মদখুন: কাজয়দাতুন োশ্লললাতুন শ্লফত্ 
তাওয়াস্সুল ওয়াল ওসীলা: (পৃ. ১১৩-১৩৪)।  
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অনুরূপ হাদীজসর ওপর শ্লনভের করা হয় না, আর এ িাজস্ত্রর ইমাম, 

শ্লবদগ্ধ পশ্লণ্ডতগণ, যাজদর কোর ওপর শ্লনভের করা হয় এবং যাজদর কো 

প্রাধ্ানয পায়- এমন বযশ্লিবগে এ হাদীজসর দুবেলতা ও অখযাশ্লত 
সুস্পষ্টভাজব বণেনা কজর শ্লদজয়জছন... আর তা ‘দুবেল হাদীস’, অপশ্লরশ্লচত 

ও দুবেল সনজদ বশ্লণেত, অনুরূপ হাদীস িারা দলীল মপি করা শ্লিক নয় 

এবং হাদীজসর প্রশ্লসদ্ধ হাজফযগজণর মকউ তাজক ‘সহীহ’ বজলন শ্লন; আর 

প্রাজ্ঞ ইমামগজণর একেনও তার ওপর শ্লনভের কজরন শ্লন; বরং তা বণেনা 

কজরজছন দারাকুতনী রহ. এর মত বযশ্লি, শ্লযশ্লন তার গ্রজন্থর মজধ্য অদু্ভত 
ও অপশ্লরশ্লচত হাদীসগুজলা সংকলন কজরজছন এবং যার মজধ্য অশ্লধ্কাংি 

বণেনা হজলা দুবেল (দ‘ঈফ), অপশ্লরশ্লচত (মুনকার), এমনশ্লক মাউদু‘ 

(বাজনায়াট) পযোজয়র, আর শ্লতশ্লন তার গ্রজন্থর মকাজনা মকাজনা োয়গায় 

হাদীজসর মদাষ-ত্রুশ্লট স্পষ্ট কজর শ্লদজয়জছন এবং হাদীজসর দুবেলতা ও 
অখযাশ্লতর কারণ বযাখযা কজরজছন। অেবা তা বণেনা কজরজছন আবূ 

ো‘ফর আল-‘উকাইলী ও আবূ আহমাদ ইবন ‘আদী’র মত বযশ্লি তাাঁজদর 
‘আদ-দু‘আফা’ (الضعفاء) নামক গ্রজন্থ এবং তারা সাজে সাজে তার 

দুবেলতা ও অখযাশ্লতর কারণ বযাখযা কজর শ্লদজয়জছন। অেবা তা বণেনা 

কজরজছন বায়হাকী রহ. এর মত বযশ্লি শ্লতশ্লনও তার দুবেলতা ও অখযাশ্লতর 

কারণ বযাখযা কজরজছন”।111 

বস্তুত সমাজলাশ্লচত এ হাদীসশ্লট হজি এ অধ্যাজয় বশ্লণেত সবজচজয় উৎকৃষ্ট 

                                                           
111 আস-সাজরম আল-মুনকী ফী আর-রাে ‘আলা আস-সুবুকী: (পৃ. ২১-২২)। 
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হাদীস।112 (তার অবস্থাই যশ্লদ এমন হয় অনযগুজলার অবস্থা মকমন হজব 

তা বণেনার অজপো রাজখ না)।  

২.        

ا ىلعَّ  ،إال زيارِتْ  حاجةٌ  113[اَل تُعِملُه، ]َمْن جاءِّن زائًرا» ُل شفيعا  أن أكونَ  َكن حقًّ
 .«القيامةِ  يومَ 

“ময বযশ্লি শ্লযয়ারতকারী শ্লহজসজব আমার শ্লনকট আসজলা, আমার 
শ্লযয়ারজতর উজেিয ছাড়া আর অনয মকাজনা প্রজয়ােন তাজক এ কাজে 

শ্লনজয়াশ্লেত কজর শ্লন, মস বযশ্লির েনয শ্লকয়ামজতর শ্লদজন সুপাশ্লরি করাটা 

আমার ওপর আবিযকীয় কতেবয হজয় যায়।”114 

ইমাম ইবন আবশ্লদল হাদী রহ. এ হাদীস ও তার িারা দলীল মপি করা 

প্রসজি বজলন, “এ হাদীসশ্লট কবর শ্লযয়ারজতর আজলাচনা প্রসজি নয় এবং 

মৃতুযর পজর শ্লযয়ারত করার আজলাচনা প্রসজিও নয়; তাছাড়া তা এমন 
এক হাদীস, যার সনদ দুবেল, মতন অপশ্লরশ্লচত ও অখযাত, তার িারা 

দলীল মপি করা শুদ্ধ নয়, আর অনুরূপ হাদীজসর ওপর শ্লনভের করা ববধ্ 

নয় এবং ছয়শ্লট শ্লবজিষ গ্রজন্থর মকাজনা সংকলনকারী তা বণেনা কজরন শ্লন, 

                                                           
112 মদখুন: কাজয়দাতুন োশ্লললাতুন শ্লফত্ তাওয়াস্সুল ওয়াল ওসীলা: (পৃ. ১১৩ ); আস-

সাজরম আল-মুনকী ফী আর-রাে ‘আলা আস-সুবুকী: (পৃ. ২১)।   
113 অনুরূপ ভাষয হজলা ‘আল-মু‘োম আল-আওসাত’: (৪৫৪৬) ও ‘মােমা‘উল 

বাহরাইন’: (১৮২৮); আর ‘আল-মু‘োম আল-কাবীর’ এর মুিজণ রজয়জছ:  
114 হাদীসশ্লট ত্ববারানী রহ. বণেনা কজরজছন: ‘আল-মু‘োম আল-কাবীর’, হাদীস নং 
১৩১৪৯; ‘আল-মু‘োম আল-আওসাত’: (৪৫৪৬)।   
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আর ইমাম আহমাদ রহ.-ও তার ‘আল-মুসনাদ’ এর মজধ্য তা বণেনা 

কজরন শ্লন, আর ময সব ইমাম হাদীস বণেনা কজর মকাজনা মিবয না 

করজল তা গ্রহণজযাগয হয় এমন মকান ইমামও তা বণেনা কজরন শ্লন। 
যাজদর শ্লবশুদ্ধ বলা গ্রহণজযাগয এমন শ্লনভেরজযাগয মকাজনা ইমামও এ 

হাদীসজক শ্লবশুদ্ধ বজলন শ্লন। বরং এ িাইখই এককভাজব তা এমন এক 

বযশ্লির কাছ মেজক বণেনা কজরজছন, শ্লযশ্লন ‘ইলম অেেজন খুব পশ্লরশ্লচত 

নন, তা বহজন খযাশ্লত লাভ কজরন শ্লন এবং তার অবস্থা সম্পজকে এমন 

শ্লকছু োনা যায় না, যা তার হাদীস গ্রহণ করার শ্লবষয়শ্লটজক আবিযক 
কজর, আর শ্লতশ্লন হজলন: মাসলামাহ ইবন সাজলম আল-েুহানী, শ্লযশ্লন এ 

‘মুনকার হাদীস’ এবং অপর একশ্লট ‘মাউদু‘ (বাজনায়াট) হাদীস’ ছাড়া 

আর মতমন মকাজনা শ্লবষজয় খযাশ্লত অেেন করজত পাজরন শ্লন। 

আর যখন এ িাইজখর মত মকাজনা বযশ্লি এককভাজব হাদীস বণেনা 

কজরন, যার অবস্থা অোনা, শ্লযশ্লন খুব কম হাদীস বণেনা কজরজছন। 
মযমন, এ দু’শ্লট ‘মুনকার হাদীস’ বণেনা কজরজছন, ‘উবায়দুল্লাহ ইবন 

উমার মেজক, শ্লযশ্লন তার যুজগ উমার ইবনল খািার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বংজির সবজচজয় মবশ্লি শ্লনভেরজযাগয ও অশ্লধ্ক সৃ্মশ্লতসম্পন্ন বযশ্লি শ্লছজলন, 

শ্লতশ্লন বণেনা কজরজছন নাজফ‘ মেজক, নাজফ‘ সাজলম মেজক, সাজলম তাাঁর 

শ্লপতা আবদুল্লাহ ইবন উমার রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মেজক বণেনা কজরন। 
বণেনার এ ধ্ারায় ‘উবায়দুল্লাহর সকল সিী-সােী হজলন প্রশ্লসদ্ধ, শ্লবশ্বস্ত ও 

শ্লনভেরজযাগয বণেনাকারী। সুতরাং োনা মগল ময, শ্লতশ্লন এমন এক িাইখ, 

যার হাদীস িারা দলীল মপি করা ববধ্ হজব না এবং তার বণেনার ওপর 

শ্লনভের করা োজয়য হজব না; এ সজেও তার মেজক শ্লযশ্লন বণেনা কজরজছন, 
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শ্লতশ্লন হজলন: আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-‘উব্বাদী, শ্লতশ্লন ঐসব 

িাইখজদর একেন, যাজদর এককভাজব বশ্লণেত হাদীস দলীল শ্লহজসজব 

মপি করা যায় না...)।115  

মমাটকো, এ প্রকাজরর হাদীসগুজলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম 
মেজক বশ্লণেত হজয়জছ বজল সশ্লিক নয়; িাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন 

তাইশ্লময়যাহ রহ. বজলন, “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর 
শ্লযয়ারত প্রসজি বশ্লণেত হাদীজসর সব কয়টা হাদীস দুবেল, দীজনর বযাপাজর 

তার মকাজনা একশ্লটর ওপরও শ্লনভের করা যায় না, আর এ েনয ‘সহীহ’ 
ও ‘সুনান’ গ্রজন্থর সংকলনকারীগণ মসসব হাদীস মেজক মকাজনা শ্লকছুই 

বণেনা কজরন শ্লন, আর এসব হাদীস শুধু্ শ্লতশ্লনই বণেনা কজরন, শ্লযশ্লন দুবেল 

হাদীস বণেনাকারী শ্লহজসজব প্রশ্লসদ্ধ। মযমন, দারাকুতনী, বাযযার ও 
অনযানযগণ”।116    

                                                           
115 ‘আস-সাজরম আল-মুনকী ফী আর-রাে ‘আলা আস-সুবুকী: (পৃ. ৪৯-৫০); আর 
শ্লতশ্লন হাদীজসর অপর আজরকশ্লট ত্রুশ্লট আজলাচনা কজরজছন, সংজেপ করার শ্লদক 
শ্লবজবচনা কজর আশ্লম তা আজলাচনা না করার শ্লদকশ্লটজক প্রাধ্ানয শ্লদজয়শ্লছ।  

116 ‘কাজয়দাতুন োশ্লললাতুন শ্লফত্ তাওয়াস্সুল ওয়াল ওসীলা: (পৃ. ১৩৩)।  
আর ইমাম ইবন আবশ্লদল হাদী রহ. তাাঁর ‘আস-সাজরম আল-মুনকী ফী আর-রাে 
‘আলা আস-সুবুকী নামক গ্রজন্থ এ প্রসজির হাদীসগুজলা শ্লনজয় লম্বা আজলাচনা 
কজরজছন, যা আপশ্লন অনয কারও আজলাচনার মজধ্য পাজবন না; আর আধু্শ্লনক 
গজবষণায় এ শ্লবষজয় আজলাচনা আজছ: ড. সাজলহ ইবন হাশ্লমদ আর-মরফা‘য়ী, ‘আল-
আহাদীস আল-ওয়াজরদা ফী ফাদাজয়শ্ললল মাদীনা োম‘আন ওয়া শ্লদরাসাতান’; িাইখ 
আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া আন-নােমী, ‘আওদাহুল ইিারা শ্লফর্ রাজে ‘আলা মান 
আোযাল মামনূ‘ শ্লমনায্ শ্লযয়ারাত’ ।  
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শ্লিতীয় প্রকার: এ প্রকাজরর হাদীসগুজলা সরাসশ্লর হজের পর নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারজতর সাজে সুশ্লনশ্লদেষ্ট; আর 

এ মিশ্লণর হাদীজসর সংখযা কজয়কশ্লট। তন্মজধ্য প্রশ্লসদ্ধ কয়শ্লট শ্লনম্নরূপ: 

১.  

َ  ،ابليَت  جَّ َمْن ح»  .«اِِّنْ فَ جَ  َفَقدْ  ؛ ِنْ رْ يزُ  مْ ول

“ময বযশ্লি বায়তুল্লায় হে করল, অেচ আমার (কবর) শ্লযয়ারত করল 

না, মস বযশ্লি আমার সাজে অজসৌেনযমূলক আচরণ করল।”117 

আর এটা মাউদু‘ বা োল হাদীস, ময বযাপাজর একদল আশ্ললম শ্লসদ্ধাি 
শ্লদজয়জছন118। তারা হজলন: ইবনু তাজহর আল-মাকশ্লদসী রহ.119, ইবনল 

োওযী রহ.120, আস-সাগানী রহ.121, ইবন তাইশ্লময়যাহ রহ.122, ইবন 
আবশ্লদল হাদী রহ.123, যাহাবী রহ.124 ও িাওকানী রহ.125।  

                                                           
117 হাদীসশ্লট বণেনা কজরজছন, ইবন শ্লহব্বান, আল-মােরুহীন শ্লমনাল মুহাশ্লেসীন ওয়াদ্ 
দু‘আফাজয় ওয়াল মাতরুকীন: (২/৪১৪); ইবন ‘আদী, ‘আল-কাজমল’: (৭/২৪৮০); 
ইবনুল োওযী, ‘আল-মাউদু‘আত শ্লমনাল আহাদীস আল-মারফূ‘আত, হাদীস নং 
১১৬৮।      

118 মযমনশ্লট পশ্লরষ্কার হজয়জছ হাদীজসর সনদ শ্লবজিষণ মেজক।      
119 মা‘আজরফাতুত্ তাযশ্লকরা শ্লফল্ আহাদীস আল-মাউদু‘আ: (৭৮৬)। 
120 ‘আল-মাউদু‘আত শ্লমনাল আহাদীস আল-মারফূ‘আত: (পৃ. ১১৬৮)।      
121 ‘মাউদু‘আত আস-সাগানী: (পৃ. ৫২)।      
122 ইকশ্লতযাউ আস-শ্লসরাত আল-মুস্তাকীম শ্লল-মুখাশ্ললফাশ্লত আসহাশ্লবল োহীম: 
(২/২৯৬)। 

123 ‘আস-সাজরম আল-মুনকী ফী আর-রাে ‘আলা আস-সুবুকী: (পৃ. ৮৭)।  
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এ মেজত্র িাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইশ্লময়যাহ রহ. এর বিবযশ্লটই 

যজেষ্ট, মযখাজন শ্লতশ্লন বজলজছন: “শ্লনশ্লদেষ্ট মকাজনা কবর শ্লযয়ারত প্রসজি 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম মেজক একশ্লট হাদীসও (শ্লবশুদ্ধভাজব) 
প্রমাশ্লণত হয় শ্লন, আর এ বযাপাজর মকউ মকাজনা শ্লকছু বণেনা কজরন শ্লন, 

না বণেনা কজরজছন মকাজনা ‘সহীহ’ হাদীজসর সংকলনকারী, না বণেনা 

কজরজছন মকাজনা ‘সুনান’ গ্রজন্থর সংকলনকারী; আর ইমাম আহমাদ 

প্রমুজখর মত ‘আল-মুসনাদ’ সংকলনকারী ইমামগজণর মকাজনা একেনও 

এ ধ্রজণর হাদীস বণেনা কজরন শ্লন, আর এ ধ্রজণর হাদীস শুধু্ শ্লতশ্লনই 
বণেনা কজরজছন, শ্লযশ্লন ‘মাউদু‘ (োল হাদীস) ও এ োতীয় অনযানয হাদীস 

সংকলন কজরজছন।  

আর এ শ্লবষজয় বশ্লণেত সবজচজয় গুরুত্বপূণে ও প্রশ্লসদ্ধ হাদীস হজলা যা 
দারাকুতনী রহ. বণেনা কজরজছন, আর তা তাাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 

ওয়াসাল্লাজমর) কবর শ্লযয়ারত প্রসজি বশ্লণেত হাদীসগুজলা সম্পজকে অশ্লভজ্ঞ 
আশ্ললম সমাজের সবেসম্মত মজত ‘দ‘ঈফ’ বা দুবেল। মযমন, তাাঁর নাজম 

প্রচশ্ললত কো:  

يب»
َ
 .«نةَضِمنُْت ُُل ىلَع اهلِل اجل ؛إبَْراِهيَْم يِف اَعٍم َواِحدٍ  َمْن َزاَرِِن َوَزاَر أ

“ময বযশ্লি একই বছজর আমাজক এবং আমার শ্লপতা ইবরাহীমজক 

শ্লযয়ারত করল, আশ্লম তার েনয আল্লাহর শ্লনকট োন্নাজতর োশ্লমন 

                                                                                                                  
124 মীযানুল ই‘শ্লতদাল ফী নাকদ আর-শ্লরোল: (৪/২৬৫)। 
125 আল-ফাওয়াজয়দ আল-মােমূ‘আ শ্লফল্ আহাদীস আল-মাওদু‘আ’: (পৃ. ৩২৪); আর 
শ্লতশ্লন তা উজল্লখ কজরজছন কাছাকাশ্লছ িব্দ িারা।  
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হব।”126 আর 

نَما َزاَرِِن يِف َحيَاِِت  ؛َمْن َزاَرِِن َبْعَد َمَماِِت »
َ
  «فكأ

“ময বযশ্লি মৃতুযর পর আমার (কবর) শ্লযয়ারত করল, মস মযন আমার 

েীবেিায় আমার সাজে সাোৎ করল।”127 আর    

َ  ،ابليَت  َمْن حجَّ »  .«اِِّنْ فَ جَ  َفَقدْ  ؛ ِنْ رْ يزُ  مْ ول

“ময বযশ্লি বায়তুল্লার হে করল, অেচ আমার (কবর) শ্লযয়ারত করল 

না, মস বযশ্লি আমার সাজে অজসৌেনযমূলক আচরণ করল।”128 আর এ 

                                                           
126 ইমাম নববী রহ. বজলন: (এ হাদীসশ্লট বাশ্লতল, এটা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 
ওয়াসাল্লাম মেজক বশ্লণেত নয়; আর এটা মকাজনা ‘সহীহ’ ও দুবেল গ্রজন্থ পাওয়া যায় 
না, বরং শ্লকছু শ্লকছু পাপী এ হাদীসশ্লট বতশ্লর কজর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 
ওয়াসাল্লাজমর নাজম চাশ্ললজয় শ্লদজয়জছ)। -আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: 
(৮/২৬১)। 
আরও মদখুন: ফাতাওয়া আন-নববী: (পৃ. ৩৩০); ‘আল-আসরার আল-মারফূ‘আ’: 
(পৃ. ৪৮৯); আল-ফাওয়াজয়দ আল-মােমূ‘আ শ্লফল্ আহাদীস আল-মাওদু‘আ’: (পৃ. 
১১৭-১১৮)।        

127 হাদীসশ্লট দারাকুতনী রহ. বণেনা কজরজছন, ‘আস-সুনান’ (২/২৭৮); শ্লতশ্লন হাদীসশ্লট 
দু’শ্লট পদ্ধশ্লতজত বণেনা কজরজছন: তন্মজধ্য একশ্লটর ভাষয হজলা: (আমার মৃতুযর পর ময 
বযশ্লি হে করল, তারপর আমার কবর শ্লযয়ারত করল, মস মযন আমার েীবেিায় 
আমার সাজে সাোৎ করল)। আর অপর ভাষযশ্লট হজলা: 
(ময বযশ্লি মৃতুযর পর আমার (কবর) শ্লযয়ারত করল, মস মযন আমার েীবেিায় 
আমার সাজে সাোৎ করল)। আর এ ভাজষযর কাছাকাশ্লছ িজব্দ আরও কতগুজলা 
বণেনা বশ্লণেত হজয়জছ এবং এর একশ্লট হাদীসও ‘সহীহ’ নয়। 
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ধ্রজণর হাদীজসর সব ক’শ্লটই শ্লমেযা ও বাজনায়াট”।129 

আর তাজদর শ্লিতীয় কারজণর ওপর আজলাচনা- আর তা হজলা মকাজনা 

মকাজনা ফকীহ রহ.-এর কমেকাণ্ড। মযমন, তারা হজের পজর সরাসশ্লর নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবরজক উজেিয কজর পশ্লরকশ্লল্পত 
সফরজক ববধ্ বজল দলীল মপি কজর োজকন, তা হজলা শ্লফক্হ িাজস্ত্রর 

গ্রন্থসমূজহর ‘শ্লকতাবুল মানাশ্লসক’ (হাজজ্জর অধ্যায়)-এর মিজষর শ্লদজক 
ফকীহগণ কতৃেক ‘মদীনাজয় নববী’ ও ‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ 

ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত’-এর উজেিয সফর করা এবং এ বযাপাজর 
উৎসাহ প্রদান প্রসজি আজলাচনা করা, আর এ অধ্যাজয়র প্রেম শ্লদজক 

এর পশ্লরপূণে েবাব মদওয়া হজয়জছ; আর আশ্লম এখাজন একটু বাশ্লড়জয় 

বলজত চাই ময, প্রকৃত যুশ্লি-প্রমাণ হজলা ‘কুরআন’ ও ‘সুন্নাহ’-এর 

                                                                                                                  

ইমাম ইবন আবশ্লদল হাদী রহ. বজলন: (এ হাদীস িারা দলীল মপি করা ববধ্ নয় 
এবং অনুরূপ হাদীজসর ওপর শ্লনভের করা সশ্লিক নয়; কারণ, তা এমন হাদীস, যার 
মতন অপশ্লরশ্লচত ও অখযাত, সনদ পশ্লরতযােয এবং হাশ্লফযগজণর একেনও তাজক 
‘সহীহ’ বজলনশ্লন; আর ইমামগজণর মকউ তার িারা দলীল মপি কজরন শ্লন, বরং তাাঁরা 
তাজক দুবেল বজলজছন এবং তার সমাজলাচনা ও শ্লনন্দা কজরজছন, আর তাাঁজদর মকউ 
মকউ তাজক শ্লমেযা ও বাজনায়াট হাদীজসর অিভুেি বজল উজল্লখ কজরজছন)। — ‘আস-
সাজরম আল-মুনকী ফী আর-রাে ‘আলা আস-সুবুকী: (পৃ. ৬২)।    

128 হাদীসশ্লট বণেনা কজরজছন: ইবন শ্লহব্বান, আল-মােরুহীন শ্লমনাল মুহাশ্লেসীন ওয়াদ্ 
দু‘আফাজয় ওয়াল মাতরুকীন: (২/৪১৪); ইবন ‘আদী, ‘আল-কাজমল’: (৭/২৪৮০); 
ইবনুল োওযী, ‘আল-মাউদু‘আত শ্লমনাল আহাদীস আল-মারফূ‘আত: (১১৬৮)।      

129 ইকশ্লতযাউ আস-শ্লসরাত আল-মুস্তাকীম শ্লল-মুখাশ্ললফাশ্লত আসহাশ্লবল োহীম: 
(২/২৯৬)। 
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দলীজলর মজধ্য, আর শ্লযশ্লন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর 

শ্লযয়ারত করার উজেিয সফর করার ববধ্তার পজে কো বজলন, তার 

শ্লনকট মকাজনা সহীহ দলীল মনই, চাই মসই শ্লযয়ারত সরাসশ্লর হজের পজর 
হউক অেবা বছজরর ময মকাজনা শ্লদজনই হউক।  

==০== 
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শ্লিতীয় অধ্যায় 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করার মেজত্র 

আশ্লকদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ 

 হােীগণ কতৃেক যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর 

মদীনা ও তাাঁর মাসশ্লেজদ প্রজবি করার ইিা মপাষণ করজব, তখন 

মাসশ্লেজদ প্রজবিকারী বযশ্লি সবেপ্রেম ময শ্লচিা করজব, তা হজলা নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর শ্লযয়ারত করা এবং রাহামাতুশ্লল্লল 

‘আলামীজনর ওপর সালাম মপি করা। আর আশ্ললমগণ তাাঁর কবজরর 
শ্লনকট দাাঁড়াজনা এবং তাাঁর প্রশ্লত সালাম মপজির ধ্রন ও পদ্ধশ্লত স্পষ্ট 

কজর বজল শ্লদজয়জছন130; শ্লকন্তু সাধ্ারণ মানুষ এ কােশ্লটজক সীমা 

অশ্লতক্রম কজর অজনকগুজলা মন্দ কাজে পশ্লরণত কজর। মযমন, মকাজনা 

মকাজনা মানুষ হুেরা তো কবজরর পাশ্ববতেী মদওয়াল স্পিে কজর স্বীয় 
িরীর মাজসহ কজর, অেবা তার িারা বরকত হাশ্লসজলর (বৃো) মচষ্টা কজর 

এবং তা চুম্বন কজর, আর কতগুজলা বানাজনা মদা‘আ বা অযীফা পাি 

কজর এবং আল্লাহ তা‘আলার শ্লনকট মদা‘আ করার সময় কবরজক সামজন 

মরজখ মদা‘আ কজর; আর তাজদর মজধ্য সবজচজয় মারাত্মক হজলা মস 

বযশ্লি, ময ‘শ্লিজকে আকবর’ (বড় শ্লিকে)-এর মজধ্য েশ্লড়জয় যায়, ময শ্লিকে 

                                                           
130 মদখুন: আল-মুগনী: (৫/৪৪৬-৪৬৮); আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: 
(৮/২৫৫-২৫৭); মানসাকু িাইখুল ইসলাম, যা ‘ফাতওয়া সমগ্র’ এর আওতায় 
মুশ্লিত: (২৬/১৪৬-১৪৭), ফাতাওয়া ইবন ইবরাহীম: (৬/১৩৪-১৩৫); ‘হুকুকুন্ নাবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম ‘আলা উম্মাশ্লতহ’: (২/৭৬২-৭৬৫); ‘শ্লফকহুল 
‘ইবাদাত’, মুহাম্মাদ ইবন সাজলহ আল-‘উসাইমীন: (পৃ. ৪০৪)। 
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তাজক দীন মেজক খাশ্লরে কজর মদয়; আর এটা হজয় োজক- যখন মস 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর শ্লনকট প্রােেনা কজর, তাাঁর শ্লনকট 

সাহাযয চায় এবং তাাঁর কাজছ প্রজয়ােন পূরজণর আজবদন কজর। 

ইমাম ইবন কুদামা রহ. বজলন, “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর 
কবজরর সীমানা প্রাচীর (বরকজতর উজেজিয) স্পিে করা এবং তা চুম্বন 

করা ভাজলা কাে নয়।”131    

ইমাম আহমাদ রহ. বজলন, “এ োতীয় শ্লকছু আমার োনা মনই।” 

আছরম রহ. বজলন, “আশ্লম মদীনাবাসী শ্লবজ্ঞ আশ্ললমগণজক নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবরজক স্পিে না করজত মদশ্লখশ্লছ, তারা এক 

পাজি দাাঁড়াজতন এবং সালাম মপি করজতন।” 

আবূ আবশ্লদল্লাহ রহ. বজলন, “আর আবদুল্লাহ ইবন উমার রাশ্লদয়াল্লাহু 
‘আনহুমা এরূপ করজতন।”132 

ইমাম নববী রহ. বজলন,  

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবর তাওয়াফ বা প্রদশ্লেণ করা 
                                                           
131 ইমাম গাযালী রহ. তাাঁর ‘এহইয়াউ ‘উলুমুদ্ দীন’ গ্রজন্থ ময বযশ্লি নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবরজক চুম্বন কজর অেবা তার হাত িারা স্পিে কজর, মস 
বযশ্লির শ্লনন্দা ও সমাজলাচনা করজত শ্লগজয় বজলন: “শ্লনশ্চয় কবর বা মাযারজক স্পিে 
করা ও চুম্বন করাটা শ্লিষ্টান ও ইহুদীজদর সংসৃ্কশ্লত।” -‘এহইয়াউ ‘উলুমুদ্ দীন’: 
(১/২৭৮); আরও মদখুন: ‘আল-আমরু শ্লবল ইশ্লিবা‘ময় ওয়ান্ নাহইউ ‘আশ্লনল্ 
ইবজতদা‘ময়’: (পৃ. ২৫৯) 

132 আল-মুগনী: (৫/৪৬৮)। 
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ববধ্ নয়। আর কবজরর মদওয়াজলর সাজে শ্লপি ও মপট লাগাজনা 

মাকরূহ। আর একই কো বজলজছন আবূ আবশ্লদল্লাহ আল-হাশ্ললমী ও 

অনযানয প্রমুখ, তারা বজলন, আরও মাকরূহ হজব হাত িারা তা (জদয়াল) 
স্পিে ও চুম্বন করা; বরং আদব হজলা তার মেজক এমনভাজব দূজর োকা, 

মযমশ্লনভাজব মস তাাঁর মেজক দূজর োকত, যশ্লদ মস নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর েীবেিায় তাাঁর শ্লনকট হাশ্লযর হত।” 

এটাই হজলা সশ্লিক কো, যা আশ্ললমগণ বজলজছন এবং তার ওপর তারা 

একমত হজয়জছন, আর অশ্লধ্কাংি সাধ্ারণ মানুজষর শ্লবপরীত কো ও এ 
োতীয় কাজের িারা প্রতাশ্লরত হওয়া যাজব না। কারণ, অনুসরণ ও 

কােকজমের শ্লবষয়শ্লট শ্লনশ্লদেষ্ট হজব শুধু্মাত্র সহীহ হাদীস ও আশ্ললমগজণর 

মতামজতর মাধ্যজম। আর সাধ্ারণ েনগণ ও অনযানয মানুজষর উদ্ভাশ্লবত 
নতুন নতুন শ্লনয়ম-কানূন, অজ্ঞতা ও মূখেতার শ্লদজক দৃশ্লষ্ট মদওয়া যাজব 

না। 

আর ‘সহীহাইন’ তো সহীহ বুখারী ও মুসশ্ললজম আজয়িা রাশ্লদয়াল্লাহু 
‘আনহা মেজক বশ্লণেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম বজলন, 

 .« َفُهَو رَد   ،َما لَيَْس ِمنْهُ  ِدينِنَاأْحَدَث يف  َمنْ »

“ময বযশ্লি আমাজদর দীজনর বযাপাজর এমন নতুন শ্লকছু সৃশ্লষ্ট কজর, যা 
তার অিভুেি নয়, তা প্রতযাখযাত ও পশ্লরতযােয।” আর সহীহ মুসশ্ললজমর 

অপর এক বণেনায় আজছ: 

 .«َفُهَو رَد  ؛ َمْن َعِمَل َعَماًل لَيَْس َعلَيِه أمُرنا »
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“ময বযশ্লি এমন মকাজনা কাে করল, যার বযাপাজর আমাজদর মকাজনা 

শ্লনজদেিনা মনই, মস কাে প্রতযাখযাত ও অগ্রহণজযাগয।”  

আবূ হুরায়রা রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বশ্লণেত, শ্লতশ্লন বজলন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম বজলন, 

َّ  ،اَل جَتَْعلُوا َقْْبِي ِعيًدا»  .«فَإِنَّ َصاَلتَُكْم َتبْلُُغِن َحيُْث ُكنْتُمْ ؛ وََصلُّوا لََعَ

“মতামরা আমার কবরজক উৎসজবর মকিশ্লবনু্দ বাশ্লনজয়া না; আর মতামরা 

আমার ওপর দুরূদ পাি কর। কারণ, মতামরা মযখাজনই োক, মতামাজদর 
দুরূদ আমার কাজছ মপৌঁজছ যাজব।”133 হাদীসশ্লট ইমাম আবূ দাউদ রহ. 

সহীহ সনজদ বণেনা কজরজছন। 

আর ফুদাইল ইবন ‘ইয়াদ রহ. বজলন, “তার অেে হজলা: তুশ্লম সশ্লিক পে 
অনুসরণ কর এবং সুপজের অনুসারীজর সংখযার কমশ্লত মতামাজক 

েশ্লতগ্রস্ত করজব না। আর ভ্রাি পে মেজক দূজর োক এবং 

                                                           
133 হাদীসশ্লট ‘মারফু’ সনজদ আবূ হুরায়রা রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহু মেজক বণেনা কজরজছন; 
আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৮৮০৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং 
২০৪২; আর এ শ্লবষয় বা পশ্লরজিজদ অজনকগুজলা হাদীস বশ্লণেত আজছ, যার শ্লকছু 
সংখযক সমাজলাচনা মেজক মুি নয়; হাদীসগুজলা মদখুন: ফাদলুস্ সালাত ‘আলান্ 
নাশ্লবজয়য সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম: (পৃ. ১১৪-১২৯); হায়াতুল আশ্লম্বয়া 
সালাওয়াতুল্লাজহ ‘আলাইশ্লহম বা‘দা ওফাশ্লতশ্লহম: (পৃ. ৯৩-১০৬); োলাউল আফহাম 
ফী ফাদশ্ললস্ সালাত ‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম খাইশ্লরল আনাম: 
(পৃ. ১০৭-১১০) ও (১৬৩-১৬৫); আল-কাউলু আল-বাশ্লদ‘উ শ্লফস্ সালাত ‘আলাল 
হাবীব আি-িাফী‘ময়: (পৃ. ২২৫-২৪৭); তাহযীর আস-সাশ্লেদ শ্লমন ইশ্লিখায আল-
কুবুর মাসাশ্লেদ: পৃ. ১২৮-১২৯)। 
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শ্লবপেগামীজদর সংখযাশ্লধ্জকযর িারা প্রতাশ্লরত হজয়া না। 

আর ময বযশ্লির মজন োগ্রত হয় ময, হাত িারা স্পিে ও অনুরূপ 

কমেকাণ্ড মবশ্লি মবশ্লি বরকত অেেজন সহায়ক, মস বযশ্লি স্বীয় মূখেতা ও 

অসতকেতার সাগজর ডুজব আজছ; কারণ, বরকত মতা শুধু্ ঐ কাজের 
মজধ্য আজছ, যা িরী‘আতসম্মত, আর কীভাজব সশ্লিক পে বাদ শ্লদজয় ভুল 

পজে ফযীলত ও মযোদা কামনা করা যায়?134।” 

আর এ বরকতময় মদজির সরকার শ্লকছু বযশ্লিজক শ্লনজয়াগ শ্লদজয়জছন, 
যারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবজরর চার পাজি দাাঁশ্লড়জয় 

মেজক েনগণজক এসব কাে মেজক বাধ্া প্রদান কজর এবং তাজদর 

সশ্লিক পে মদশ্লখজয় মদয় -আল্লাহ তাজদরজক উিম পুরস্কার দান করুন। 

আর আকীদাগত শ্লবজরাজধ্র অশ্লধ্কাংিই মদখা যায় নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর কবজরর শ্লনকট।  

==০== 

                                                           
134 আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’: (৮/২৫৭-২৫৮); আরও মদখুন: ‘আদ-দীন 
আল-খাজলস’: (৩/৬০০)। 
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উপসংহার, উপজদিসহ 

ইসলাজমর বাশ্লহযক মহান ধ্মেীয় অনুিানগুজলার অনযতম একশ্লট মহান 

অনুিাজনর সাজে সম্পশ্লকেত এ গজবষণার উপসংহাজর এজস আশ্লম তার 

গুরুত্বপূণে ফলাফলসমূহ সারসংজেপ আকাজর উপস্থাপন করশ্লছ এবং 
সাজে শ্লনজম্নাি উপজদিসমূহ মপি করশ্লছ: 

- হে হজি ইসলাজমর রুকনসমূজহর ধ্ারাবাশ্লহকতায় পঞ্চম রুকন, যা 

েীবজন একবার ফরয এবং তার েনয সামজেেযর িতে করা হজয়জছ; আর 
তাজত অজনক িম ও কষ্ট শ্লনজয়াজগর বযাপার রজয়জছ, আর তা হজলা 

আশ্লেেক ও িারীশ্লরক ইবাদত। সুতরাং মুসশ্ললম বযশ্লির ওপর আবিযক 

হজলা তার হজের বযাপাজর মজনাজযাগ মদওয়া এবং তার েনয এমন সহীহ 

জ্ঞাজনর মাধ্যজম প্রস্তুশ্লত গ্রহণ করা, ময জ্ঞান হজব ‘কুরআন’ ও ‘সুন্নাহ’ 

শ্লনভের। আরও প্রস্তুশ্লত গ্রহণ করজব শ্লবজ্ঞ আজলামগজণর কাজছ পেশ্লনজদেি 
ও পরামিে চাওয়ার মাধ্যজম। 

- মানুষজক ভুল-ভ্রাশ্লিপূণে শ্লবষজয় সতকে করা এবং তার ওপর মকিীভূত 

করা মকাজনা মকাজনা মানুজষর কাজছ সশ্লিক ও যোেে শ্লিোনীশ্লত মজন 
হজত পাজর; শ্লকন্তু তা সশ্লিক শ্লিো-পদ্ধশ্লতর শ্লবজরাধ্ী নয়। কারণ এর 

প্রমাণ শ্লহজসজব আশ্লম হুযায়ফা ইবনল ইয়ামান রাশ্লদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
কতৃেক বশ্লণেত একশ্লট আছারজক উজল্লখ কজরশ্লছ, মযখাজন শ্লতশ্লন বজলজছন:  

لُونَُه َعْن اخْلرَْيِ »
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْسأ ْصَحاُب انلَِِّبر َصىلَّ اَّللَّ

َ
، ،ََكَن أ ر ُُلُ َعْن الّشَّ

َ
ْسأ

َ
 َوُكنُْت أ

َّ  : قَاَل  ؟ لَِم َفَعلَْت َذلَِك  : ِقيَل    «َوَقَع يِف اخْلرَْيِ ؛ َمْن اتَََّق الّشَّ

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাজমর সাহাবীগণ তাাঁজক শ্লেজ্ঞাসা 
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করজতন ভাজলা সম্পজকে, আর আশ্লম তাাঁজক শ্লেজ্ঞাসা করতাম মন্দ শ্লবষয় 

সম্পজকে। বলা হজলা, মকন তুশ্লম এরূপ করজত? তখন শ্লতশ্লন বজলন, ময 

বযশ্লি মন্দ পশ্লরহার কজর চলজব, মস ভাজলা ও কলযাজণর মজধ্য 
োকজব।”135

 

- হজের মধ্যকার আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লিগুজলা উদূ্ভত আসার বা হাদীজসর 

আজলাজক এক মাজনর নয়; মকননা তার মজধ্য এমন শ্লকছু শ্লবষয় আজছ, 
যা ইসলাজমর লঙ্ঘন ও আমলসমূহ শ্লবনষ্টকারী। মযমন, আল্লাহর ছাড়া 

অনয কারও শ্লনকট প্রােেনা করা, আবার তার মজধ্য এমন শ্লকছু শ্লবষয় 
আজছ, যা ঈমানজক হ্রাস কজর, ভাজলাকােজক ধ্বংস কজর। 

- ঐসব আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লি, যার সাজে মকাজনা মকাজনা সময় হােী 

সাজহব েশ্লড়জয় যান, তা শুধু্ মক্কা ও মদীনাজত হজের সমজয়র মজধ্যই 

সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ছশ্লড়জয় আজছ হােী সাজহব কতৃেক মক্কায় মপৌঁছার 
পূজবেকার সমজয়র কােকজমে এবং হে সমাশ্লপ্তর পরবতেী সমজয়র 

কােকজমের সাজে। শ্লবষয়শ্লট এমন, যা তার মেজক কশ্লিন সাবধ্ানতা ও 
সামশ্লগ্রক সতকেতা অবলম্বন করাজক আবিযক কজর মদয়। 

- িরী‘আজতর শ্লবজরাশ্লধ্তা, আকীদাগত ভুল-ভ্রাশ্লি ও অনযানয মনশ্লতবাচক 

শ্লবষয়গুজলা প্রচলন ও প্রচার-প্রসাজরর শ্লপছজন ময কারণশ্লট সবজচজয় মবশ্লি 
গুরুত্বপূণে ভূশ্লমকা রাজখ, তা হজলা দীজনর শ্লবশ্লধ্শ্লবধ্ান সম্পজকে মানুজষর 

অজ্ঞতা ও মূখেতা। 

                                                           
135 আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৩৩৯০। 
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- সরকাশ্লর (ফাতওয়া শ্লবভাগ, ইসলাম শ্লবষয়ক মন্ত্রণালয় ও হে 

মন্ত্রণালয়) এবং মবসরকাশ্লর (ভ্রামযমান সংস্থাসমূহ এবং অভযিরীণ ও 

বশ্লহরাগত হে কাজফলা) কতৃেপে ও এজেন্সীগুজলার গুরুত্বপূণে ভূশ্লমকা 
রজয়জছ এ শ্লবষয়গুজলা উিরজণর বযাপাজর হে মমৌসুজম ও তার পূজবে 

আশ্ললম সমাে, ছাত্রসমাে ও দীজনর পজে আহ্বানকারীজদরজক ছশ্লড়জয় 

মদওয়ার মাধ্যজম, যাজত হােীগণজক হজের উজেজিয তাজদর আগমজনর 

পূজবেই এসব শ্লবজরাজধ্র বযাপাজর পূণে সতকে করা যায় এবং তাজত 

শ্লনপশ্লতত হওয়া মেজক তাজদরজক সাবধ্ান করা যায়। আর হে মমৌসুজমর 
পজর তাজদর ভূশ্লমকা োকজব মুসশ্ললমগণজক শ্লিো মদওয়া এবং তাজদর 

প্রশ্নসমূজহর েবাব মদওয়ার বযবস্থা করা, আর ভুল-ভ্রাশ্লিসমূহ উজল্লখ 

করণসহ হজের সশ্লিক পদ্ধশ্লত অবশ্লহতকরণ প্রসজি মছাট্ট মছাট্ট পুশ্লস্তকা 

(শ্লবশ্লভন্ন ভাষায়) মুিণ, প্রকাি ও প্রচাজর অংিগ্রহণ করা; আর এ 
কাযেক্রমশ্লট শ্লবদযমান রজয়জছ- আলহামদু শ্ললল্লাহ। 

- মটশ্ললশ্লভিন ও মরশ্লডওর মজতা প্রচার মাধ্যমসমূহজক ফলপ্রসূ করা এবং 

দিেনীয় ও িবণীয় শ্লবষয়শ্লভশ্লিক শ্লিোমূলক অনুিান বতশ্লর করা; আর 

আিেোশ্লতক শ্লবশ্লভন্ন ভাষায় ইন্টারজনট মনটওয়াকে শ্লভশ্লিক ওজয়বসাইট 

বতশ্লর করা, যাজত হজের শ্লনয়ম-পদ্ধশ্লতসমূহ বযাখযা করা হজব, আর তাজত 

বণেনা করা হজব শ্লবজিষ কজর আকীদাগত শ্লবজরাধ্ ও ভুলত্রুশ্লটসমূহ, যা 
হােী সাজহব ধ্ারণ করজত সেম হজব, এমনশ্লক শ্লতশ্লন তার দীজনর ওপর 

সুস্পষ্ট ধ্ারণা শ্লনজত পাজরবন মক্কায় অবশ্লস্থত সম্মাশ্লনত ঘর বাইতুল্লাহজত 

মপৌঁছার পূজবেই ইনিাআল্লাহ।  

==০== 
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তেযসূত্র ও গ্রন্থপশ্লির সূচীপত্র 

১. আল-ইবদা‘উ ফী মাদাশ্লরল ইবশ্লতদা‘ময়, আলী মাহফুয আল-হাসানী, 

দারুল ই‘শ্লতসাম (কায়জরা)। 

২. ইতহাফ আল-শ্লখয়ারাহ আল-মাহারাহ মব-যাওয়াজয়শ্লদ আল-মাসানীদ 

আল-‘আিরা, আহমাদ ইবন আশ্লব বকর আল-বূশ্লসরী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

আবূ তামীম ইয়াজসর ইবন ইবরাহীজমর তোবধ্াজন ‘দারুল শ্লমিকাত 

শ্ললল-বহস আল-‘ইলমী, প্রকািক: দারুল ওয়াতন (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ 
(১৪২০ শ্লহ.)। 

৩. োলাউল আফহাম ফী ফাদশ্ললস্ সালাত ‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম খাইশ্লরল আনাম, মুহাম্মাদ ইবন আশ্লব বকর (ইবনু 
কাশ্লয়যম আল-োওশ্লযয়যা), বযাখযা-শ্লবজিষণ: মািহুর ইবন হাসান আজল 

সুলাইমান, দারু ইবন আল-োওযী (দাম্মাম), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪১৯ 
শ্লহ.)। 

৪. ‘আল-ইেমা‘’, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-মুনশ্লযর, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

আবূ হাম্মাদ সাগীর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ হানীফ, দারু তাশ্লয়যবা 
(শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪০২ শ্লহ.)। 

৫. আল-আহাদীস আল-ওয়াজরদা ফী ফাদাজয়শ্ললল মাদীনা োম‘আন ওয়া 

শ্লদরাসাতান, ড. সাজলহ ইবন হাশ্লমদ আর-মরফা‘য়ী, ওযারাতুি শুইউন 

আল-ইসলামীয়া ওয়াল আওকাফ ওয়াদ্ দা‘ওয়া ওয়াল ইরিাদ [মারকায 

শ্লখদমাতুস্ সুন্নাত ওয়াস্ সীরাত আন-নবুশ্লবয়যা] (আল-মাদীনা আন-

নবুবীয়যা), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪১৫ শ্লহ.)। 



 

 

 
 120  

৬. ইল-ইহসান ফী তাকরীশ্লব ‘সহীহ ইবন শ্লহব্বান’, আলী ইবন বলবান 

আল-ফাজরসী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: মিা‘য়াইব আল-আরনাউত ও তাাঁর 

সােীগণ, মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা (বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪০৮ শ্লহ.)।  

৭. আহকামুর রুকা ওয়াত তামাজয়ম, ড. ফাহাদ ইবন দুউইয়ান আস-
সুহাইমী, আদওয়াউস সালফ (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪১৯ শ্লহ.)। 

৮. এহইয়াউ ‘উলুমুদ্ দীন, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-গাযালী, 

মাতবা‘আতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী (কায়জরা), শ্লিতীয় সংস্করণ 
(১৩৫৮ শ্লহ.)। 

৯. আখবারু মাক্কা, মুহাম্মাদ ইবন আবশ্লদল্লাহ আল-আযরাকী, বযাখযা-

শ্লবজিষণ: রুিদী আস-সাজলহ মুলশ্লহস, মাত্বাজব‘উ দাশ্লরস্ সাকাফা (মক্কা), 
অষ্টম সংস্করণ (১৪১৬ শ্লহ.)। 

১০. আখবারু মাক্কাতা ফী কাদীম আদ-দাহার ওয়া হাদীসুহু, মুহাম্মাদ 

ইবন ইসহাক আল-ফাজকহী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: প্রজফসর ড. আবদুল 
মাজলক ইবন আবশ্লদল্লাহ ইবন দুহাইি, দারু শ্লখজদর (বাইরুত), শ্লিতীয় 

সংস্করণ (১৪১৯ শ্লহ.)।  

১১. আল-আদাব আি-ির‘ইয়যা ওয়াল শ্লমনহু আল-মার‘ইয়যা, মুহাম্মাদ 
ইবন মুফশ্ললহ আর-রাজমনী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: মিা‘য়াইব আল-আরনাউত 

ও তাাঁর সােীগণ, মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা (বাইরুত), শ্লিতীয় সংস্করণ 

(১৪১৭ শ্লহ.)। 

১২. উসূলু মাযহাব আি-িী‘আ, ড. নাশ্লসর আল-শ্লকফারী, প্রেম মুিণ 
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(১৪১৪ শ্লহ.)। 

১৩. আদওয়াউল বায়ান ফী ইদাশ্লহল কুরআন শ্লবল-কুরআন, মুহাম্মাদ 

আল-আমীন ইবন মুহাম্মাদ আল-মুখতার আি-িানশ্লকতী, মতাবা‘আ 

আল-মাদানী (ফজটাকশ্লপ)। 

১৪. আল-ই‘শ্লতসাম, ইবরাহীম ইবন মূসা আি-িাজতবী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

মািহুর ইবন হাসান আজল সুলাইমান, মাকতাবা আত-তাওহীদ 

(বাহরাইন), প্রেম মুিণ (১৪২১ শ্লহ.)। 

১৫. ইকশ্লতযাউ আস-শ্লসরাত আল-মুস্তাকীম শ্লল-মুখাশ্ললফাশ্লত আসহাশ্লবল 
োহীম, আহমাদ ইবন আবশ্লদল হালীম (ইবন তাইশ্লময়যাহ), বযাখযা-

শ্লবজিষণ: ড. নাশ্লসর ইবন আবশ্লদল কারীম আল-‘আকল, দারুল ‘আজসমা 
(শ্লরয়াদ), ষি সংস্করণ (১৪১৯ শ্লহ.)। 

১৬. আল-ইনসাফ ফী মা‘মরফাশ্লতর রাজেহ শ্লমনাল শ্লখলাফ ‘আলা মাযহাব 

আল-ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আলী ইবন সুলাইমান আল-মাযদাবী, 
বযাখযা-শ্লবিষণ: প্রজফসর ড. আবদুল্লাহ ইবন আবশ্লদল মুহশ্লসন আত-তুকেী; 

মুিণ, প্রকাি, শ্লবতরণ ও প্রচার: শ্লহের (কায়জরা), প্রেম মুিণ (১৪১৪ 
শ্লহ.)।  

১৭. আওশ্লদয়াতু মাক্কা, ‘আজতক ইবন শ্লগয়াছ আল-শ্লবলাদী, প্রকাি ও 

শ্লবতরজণ: দারু মাক্কা (মক্কা), প্রেম মুিণ (১৪০৫ শ্লহ.)।  

১৮. আল-ইদাহু ফী মানাশ্লসক আল-হে ওয়াল ‘ওমরা, ইয়াহইয়া ইবন 
িরফ আন-নববী, দারুল বািাজয়র আল-ইসলাশ্লময়যা (বাইরুত) ও আল-
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মাকতাবা আল-ইমদাশ্লদয়যা (মক্কা), তৃতীয় সংস্করণ (১৪১৭ শ্লহ.)। 

১৯. আল-শ্লবদ‘উ, মুহাম্মাদ ইবন ওোহ আল-কুরতুবী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

বদর ইবন আবদুল্লাহ আল-বদর, দারুস্ সাশ্লম‘য়ী (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ 

(১৪১৬ শ্লহ.)।  

২০. আল-শ্লবদ‘উ ওয়াল মুহদাছাত ওমা লা আসলা লাহু, হামুদ ইবন 

আবশ্লদল্লাহ আল-মাত্বার, দারু ইবজন খুযাইমা (শ্লরয়াদ), শ্লিতীয় সংস্করণ 

(১৪১৯ শ্লহ.)।  

২১. আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ওয়াত তাওেীহ ওয়াত তা‘লীল ফী 
মাসাজয়ল আল-মুসতাখরাো, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ (ইবন রুিদ আল-

োে), বযাখযা-শ্লবজিষণ: মুহাম্মাদ হুজ্জী ও একদল, দারুল গারব আল-
ইসলামী (বাইরুত), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪০৮ শ্লহ.)। 

২২. তােুল ‘আরুস শ্লমন োওয়াজহশ্লরল কামূস, মুহাম্মাদ মুরতাদা ইবন 

মুহাম্মাদ আয-যাজবদী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: আলী মিরী, দারুল শ্লফকর 
(বাইরুত), মুিণ (১৪১৪ শ্লহ.)।  

২৩. তাহযীর আস-সাশ্লেদ শ্লমন ইশ্লিখায আল-কুবুর মাসাশ্লেদ, ‘মুহাম্মাদ 

নাশ্লসরুেীন আলবানী, প্রকাি ও শ্লবতরজণ: দারুল মা‘আশ্লরফ (শ্লরয়াদ), 
প্রেম মুিণ (১৪২২ শ্লহ.)।  

২৪. আত-তারগীব ওয়াত্ তারহীব, আবদুল আযীম ইবন আবশ্লদল 

কাওবী আল-মুনজযরী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: মুস্তফা মুহাম্মাদ ‘আম্মারা, মুিণ: 
দারুল হাদীস (কায়জরা), মুিণ (১৪০৭ শ্লহ.)।  
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২৫. তাগলীক আত-তা‘লীক, আল-মাকতাব আল-ইসলামী (বাইরুত), 

প্রেম মুিণ (১৪০৫ শ্লহ.)।  

২৬. তাফসীর আল-কুরআন আল-‘আযীম, (শ্লরয়াদ), আল-ইসদার আস-

সানী, প্রেম মুিণ (১৪২২ শ্লহ.)।  

২৭. তাকরীব আত-তাহযীব, আহমাদ ইবন আলী (ইবজন হাোর আল-

আসকালানী), (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪১৬ শ্লহ.)।  

২৮. তালবীসু ইবশ্ললস, আবদুর রাহমান ইবন আলী ইবন োওযী, বযাখযা-

শ্লবজিষণ: ড. আহমাদ ইবন ‘উসমান আল-মাযইয়াদ, প্রকাি: দারুল 
ওতান, প্রেম মুিণ (১৪২৩ শ্লহ.)।  

২৯. তালখীস আল-মুতািাজবহ শ্লফর্ রাসজম ওয়া শ্লহমায়াজত মা আিকালা 

শ্লমনহু ‘আন বাওয়াজদর আত-তাসহীফ ওয়াল ওহাম, আহমাদ ইবন আলী 
(আল-খতীব আল-বাগদাদী), বযাখযা-শ্লবজিষণ: সাকীনা আি-িাহাবী, 

গজবষণা, অনুবাদ ও প্রকাি: ত্বালাস (দাজমশ্ক), প্রেম মুিণ (১৯৮৫ 
শ্লি.)।  

৩০. আত-তামহীদ শ্লল-িরজহ শ্লকতাব আত-তাওহীদ, সাজলহ ইবন 

আবশ্লদল আযীয আল আি-িাইখ, দারুত্ তাওহীদ (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ 
(১৪২৩ শ্লহ.)। 

৩১. আত-তামহীদ শ্ললমা ফী ‘আল-মুয়ািা’ শ্লমনাল মা‘আনী ওয়াল 

আসানীদ, ইউসূফ ইবন আবশ্লদল্লাহ ইবন আবশ্লদল বারে, মাগশ্লরজবর 
ওলামা পশ্লরষদ, প্রেম মুিণ (১৩৮৭ শ্লহ.)। 
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৩২. তাইসীরুল ‘আযীয আল-হামীদ ফী িরশ্লহ শ্লকতাব আত-তাওহীদ, 

সুলাইমান ইবন আবশ্লদল্লাহ আজল িাইখ, আল-মাকতাব আল-ইসলামী 

(বাইরুত), সপ্তম সংস্করণ (১৪০৭ শ্লহ.)।  

৩৩. আস-শ্লছকাত, মুহাম্মাদ ইবন শ্লহব্বান আল-বাশ্লস্ত, মাতবা‘আতু 
মােশ্ললস দাজয়রা আল-মা‘আজরফ আল-‘উসমাশ্লনয়া (আল-শ্লহন্দ), প্রেম 

মুিণ (১৩৯৯ শ্লহ.) [ফজটামুিণ: মুয়াস্সাসা আল-কুতুব আছ-ছাকাশ্লফয়যা 
(বাইরুত)]।  

৩৪. োজম‘উল বায়ান ‘আন তা’বীল আশ্লয়ল কুরআন, মুহাম্মাদ ইবন 

োশ্লরর আত-ত্ববারী, বযাখযা-শ্লবিষণ: প্রজফসর ড. আবদুল্লাহ ইবন 

আবশ্লদল মুহশ্লসন আত-তুকেী; মুিণ, প্রকাি, শ্লবতরণ ও প্রচার: শ্লহের 

(কায়জরা), প্রেম মুিণ (১৪২২ শ্লহ.)।  

৩৫. আল-োজম‘ শ্লল আহকাশ্লমল কুরআন, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-
কুরতুবী, দারুল কুতুব আল-শ্লমসশ্লরয়যা (শ্লমির) শ্লিতীয় সংস্করণ 

[পশ্লরমােেন: দারুল শ্লফকর (বাইরুত)]।  

৩৬. আল-োজম‘ শ্লল-শু‘আব আল-ঈমান, আহমাদ ইবনল মহাসাইন আল-
বায়হাকী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: ড. আহমাদ আন-নদবী’র তেবধ্াজন একদল, 

আদ-দার আস-সালশ্লফয়যা (জবাম্বাই), প্রেম মুিণ (১৪০৬ শ্লহ.)। 

৩৭. োজম‘উল ‘উলূম ওয়াল শ্লহকাম, ইবন রেব আল-হাম্বলী, বযাখযা-

শ্লবজিষণ: মিা‘য়াইব আল-আরনাউত প্রমুখ, মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা 

(বাইরুত), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪১২ শ্লহ.)। 
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৩৮. আল-হাছ্ছু ‘আলাত্ শ্লতোরাত ওয়াস্ সানা‘আত ওয়াল ‘আমাল 

ওয়াল ইনকার ‘আলা মান ইয়াো‘আ ফী তারশ্লকল ‘আমাল ওয়াল হুজ্জাত 

‘আলাইশ্লহম ফী যাশ্ললকা, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-শ্লখলাল, বযাখযা-
শ্লবজিষণ: আবদুল ফািাহ আবূ গুো, মাকতাব আল-মাতবূ‘আত আল-

ইসলাশ্লময়যা (হালব), প্রেম মুিণ (১৪১৫ শ্লহ.)। 

৩৯. আল-হাজু্জ ওয়াল ‘ওমরাতু ফী আল-শ্লফকহ আল-ইসলামী, ড. 
নূরুেীন ‘আিার, মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা (বাইরুত), চতুেে সংস্করণ 

(১৪০৪ শ্লহ.)। 

৪০. আদ-দুরুেল মানছুর শ্লফত্ তাফসীর শ্লবল-মা’ছুর, আবদুর রাহমান 

ইবনল কামাল আস-সুয়ূতী, দারুল শ্লফকর (বাইরুত), প্রেম মুিণ 

(১৪০৩ শ্লহ.)। 

৪১. আদ-দুরুেন্ নাকী ফী িরজহ আলফায আল-শ্লখরাকী, ইউসূফ ইবন 
হাসান ইবন আবশ্লদল হাদী (ইবনুল শ্লমবরাদ), বযাখযা-শ্লবজিষণ: শ্লরদওয়ান 

মুখতার ইবন গারশ্লবয়যা, দারুল মুোতাজম‘ (জেো), প্রেম মুিণ (১৪১১ 

শ্লহ.)। 

৪২. আদ-দু‘আ ওয়া মানশ্লযলাতুহু শ্লফল ‘আকীদা আল-ইসলাশ্লময়যা, 

শ্লেলান আল-‘আরুসী, মাকতাবাতুর রুিদ (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪১৪ 

শ্লহ.)। 

৪৩. আদ-দীন আল-খাজলস, শ্লসশ্লেক ইবন হাসান খান আল-কানুেী, 

মাকতাবাতু দার আত-তুরাছ (কায়জরা)।   
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৪৪. আয-যাখীরা, শ্লিহাব উেীন আহমাদ ইবন ইদশ্লরস আল-কারাফী, 

বযাখযা-শ্লবজিষণ: মুহাম্মাদ হুজ্জী, দার আল-গারব আল-ইসলামী 

(বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৯৯৪ শ্লি.)। 

৪৫. আর-শ্লরসালা (আর-শ্লরসালা ফী শ্লরোল আত-ত্বরীকা, আও আর-
শ্লরসালা আল-মুবারাকা), আবদুল করীম ইবন হাওয়াজযন আল-কুিাইরী, 

বযাখযা-শ্লবজিষণ: নওয়াফ আল-োরোহ, দারু সাজদর (বাইরুত), প্রেম 
মুিণ (২০০১ শ্লি.)। 

৪৬. যাদ আল-মা‘আদ ফী হাশ্লদজয় খাইশ্লরল ‘ইবাদ, মুহাম্মাদ ইবন আশ্লব 

বকর (ইবনুল কাইজয়যম আল-োওশ্লযয়যা), বযখযা-শ্লবজিষণ: মিা‘য়াইব 

আল-আরনাউত ও তার সােীগণ, মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা (বাইরুত), 

শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪১৭ শ্লহ.)। 

৪৭. শ্লসলশ্লসলাতুল আহাদীস আস-সাহীহা ওয়া িাইয়ুন শ্লমন শ্লফকশ্লহহা 
ওয়া ফাওয়াজয়দুহা, মুহাম্মাদ নাশ্লসরুেীন আলবানী, মাকতাবতুল 

মা‘আশ্লরফ (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪১৫ শ্লহ.)।  

৪৮. শ্লসলশ্লসলাতুল আহাদীস আদ-দ‘ঈফা ওয়া আছারুহাস সাইজয় 
‘আলাল উম্মাত, মুহাম্মাদ নাশ্লসরুেীন আলবানী, মাকতাবতুল মা‘আশ্লরফ 

(শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪১২ শ্লহ.)।  

৪৯. আস-সুনান, আলী ইবন ‘উমার আদ-দারাকুতনী, ‘আলম আল-কুতুব 

(বাইরুত), চতুেে সংস্করণ (১৪০৬ শ্লহ.)। 

৫০. আস-সুনান, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াশ্লযদ আল-কাযশ্লবনী (ইবনু মাোহ), 
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বযাখযা-শ্লবজিষণ: খশ্ললল মামুন শ্লিহা, দারুল মা‘আজরফা (বাইরুত), শ্লিতীয় 

সংস্করণ (১৪১৮ শ্লহ.)। 

৫১. আস-সুনান, সুলাইমান ইবনল আি‘আছ আস-শ্লসশ্লেস্তানী (আবূ 

দাউদ), বযাখযা-শ্লবজিষণ: ‘ইজ্জত ‘উবাইদ আদ-দা‘য়যাস ও তাাঁর সােী, 
দারুল হাদীস (বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৩৮৮ শ্লহ.)। 

৫২. আস-সুনান (আল-োজম‘ আস-সহীহ), মুহাম্মাদ ইবন ‘ঈসা ইবন 

সাওরা (আত-শ্লতরশ্লমযী), বযাখযা-শ্লবজিষণ: শ্লবিার ‘আওয়যাদ মা‘রুফ, দার 
আল-গারব আল-ইসলামী (বাইরুত), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৯৯৮ শ্লি.)। 

৫৩. আস-সুনান আস-সুগরা (আল-মুেতবা), আহমাদ ইবন মিা‘য়াইব 

আন-নাসায়ী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: মাকতাবু তাহকীক আত-তুরাছ আল-
ইসলামী, দারুল মা‘আজরফা (বাইরুত), চতুেে সংস্করণ (১৪১৮ শ্লহ.)। 

৫৪. আস-সুনান আল-কুবরা, আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী, 

মাতবা‘আতু মােশ্ললস দাজয়রা আল-মা‘আজরফ আল-‘উসমাশ্লনয়া 
(হায়দারাবাদ আদ-দাকুন), প্রেম মুিণ, [ফজটামুিণ: দারুল মা‘আজরফা 

(বাইরুত)]।  

৫৫. আস-সুনান ওয়াল মুবতাদা‘আত আল-মুতা‘আল্লাকা শ্লবল আযকার 
ওয়াস সালাওয়াত, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আি-িাজকরী, দারুর রাইয়ান 

শ্ললত্ তুরাছ, শ্লিতীয় সংস্করণ। 

৫৬. শ্লসয়ারু আ‘লাম আন-নুবালা, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আয-যাহাবী, 
বযাখযা-শ্লবজিষণ: মিা‘য়াইব আল-আরনাউত ও তার সােীগণ, 
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মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা (বাইরুত), ষি সংস্করণ (১৪০৯ শ্লহ.)। 

৫৭. িরহু সহীহ আল-বুখারী, ইবন বািাল, আবূল হাসান আলী ইবন 

খালফ ইবন আবশ্লদল মাশ্ললক, বযাখযা-শ্লবজিষণ: আবূ তামীম ইয়াজসর 

ইবন ইবরাহীম, মাকতাবাতুর রুিদ (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪২০ শ্লহ.)। 

৫৮. িরহুল ‘উমদা (শ্লকসমুল মানাশ্লসক), আহমাদ ইবন আবশ্লদল হালীম 

(ইবনু তাইশ্লময়যা), বযাখযা-শ্লবজিষণ: সাজলহ ইবন মুহাম্মাদ হাসান, প্রেম 

মুিণ (১৪০৯ শ্লহ.)। 

৫৯. িরহু সুনান ইবন মাোহ, মুহাম্মাদ ইবন ‘আবশ্লদল হাদী আস-
শ্লসন্দী, ‘সুনাজন ইবজন মাোহ’সহ মুশ্লিত। 

৬০. িরহু মুিশ্লকল আল-আছার’, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আত-ত্বহাবী, 

বযাখযা-শ্লবজিষণ: মিা‘আইব আল-আরনাউত, মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা 
(বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪১৫ শ্লহ.)। 

৬১. িরহু মা‘আশ্লনল আছার’, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আত-ত্বহাবী, 

বযাখযা-শ্লবজিষণ: মুহাম্মাদ যুহুরী আন-নাজ্জার, দারুল কুতুব আল-

‘ইলশ্লময়যা (বাইরুত), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪০৭ শ্লহ.)। 

৬২. শ্লিফা আস-সুদুর ফী শ্লযয়ারাত আল-মািাজহদ ওয়াল কুবূর, মুর‘য়ী 

ইবন ইউসূফ আল-শ্লকরামী আল-হাম্বলী, আল-মাকতাবা আত-শ্লতোশ্লরয়যা 
(মক্কা আল-মুকারোমা) প্রেম মুিণ (১৪১৭ শ্লহ.)। 

৬৩. আস-সাজরম আল-মুনকী ফী আর-রাে ‘আলা আস-সুবুকী, মুহাম্মাদ 

ইবন আহমাদ ইবন আবশ্লদল হাদী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: ‘আকীল ইবন 



 

 

 
 129  

মুহাম্মাদ আল-মুকতারী, মু‘আস্সাসাতুর রাইয়ান (বাইরুত), প্রেম মুিণ 

(১৪১২ শ্লহ.) 

৬৪. সহীহ আল-বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, বযাখযা-

শ্লবজিষণ: ড. মুস্তফা মদব আল-বাগা, দারু ইবজন কাছীর (দাজমশ্ক) ও 
আল-ইয়ামামা (দাজমশ্ক), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪১০ শ্লহ.)। 

৬৫. সহীহু ইবজন খুযাইমা, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমা, 

বযাখযা-শ্লবজিষণ: মহাম্মাদ মুস্তফা আল-আ‘যামী, আল-মাকতাব আল-
ইসলামী (বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৩৯৫ শ্লহ.)। 

৬৬. সহীহ মুসশ্ললম, মুসশ্ললম ইবনল হাজ্জাে আল-কুিাইরী, বযাখযা-

শ্লবজিষণ: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, দারুল হাদীস (কায়জরা), প্রেম 
মুিণ (১৪১২ শ্লহ.)। 

৬৭. আদ-দু‘আফাউ, ওয়া মান নুজসবা ইলাল কাজযব ওয়া ওদ‘ময়ল 

হাদীস, ওয়া মান ইউতহামু্ম ফী বা‘আজদ হাদীশ্লসশ্লহ, ওয়া মােহুলুন 
রাওয়া মা লা ইউতাজব‘উ ‘আলাইশ্লহ, ওয়া সাজহবু শ্লবদ‘আশ্লতন ইয়াগলু 

শ্লফহা ও ইয়াদ‘উ ইলাইহা ওয়া ইন কানাত হালুহু শ্লফল্ হাদীজস 
মুস্তাকীমাতান, মুহাম্মাদ ইবন ‘আমর আল-‘উকাইলী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

হামাদী ইবন আবশ্লদল মােীদ আস-সালাফী, দারুস্ সাজম‘য়ী (শ্লরয়াদ), 

প্রেম মুিণ (১৪২০ শ্লহ.)। 

৬৮. ‘আশ্লকদা আত-তাওহীদ ওয়া বয়ানু মা ইউদােুহা আও ইউনাশ্লকদুহা 

শ্লমন আি-শ্লিকে আল-আকবার ওয়াল আসগার ওয়াত্ তা‘তীল ওয়াল 

শ্লবদ‘ময় ওয়া গাইরা যাশ্ললকা, সাজলহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান, 
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দারুল ‘আজসমা (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪২০ শ্লহ.)। 

৬৯. গারীবুল হাদীস, আবদুল্লাহ ইবন মুসশ্ললম ইবন কুতাইবা, দারুল 

কুতুব আল-‘ইলশ্লময়যা (বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪০৮ শ্লহ.) 

৭০. ফাতাওয়া ওয়া রাসাজয়ল সামাহাত আি-িাইখ মুহাম্মাদ ইবন 

ইবরাহীম, সংকলন, শ্লবনযাস ও শ্লবজিষণ: মুহাম্মাদ ইবন ‘আবশ্লদর 

রাহমান ইবন কাজসম, মাত্ববা‘আতুল হুকুমাত (মক্কা), প্রেম মুিণ 

(১৩৯৯ শ্লহ.)। 

৭১. ফাতহুল বারী শ্লব-িরজহ ‘সহীহ আল-বুখারী’, আহমাদ ইবন ‘আলী 
(ইবনু হাোর আল-‘আসকালানী), বযাখযা-শ্লবজিষণ: মুশ্লহবু্বদ্ দীন আল-

খতীব ও তাাঁর সােীগণ, আল-মাকতাবা আস-সালাশ্লফয়যা (কায়জরা), 
তৃতীয় সংস্করণ (১৪০৭ শ্লহ.)। 

৭২. আল-ফুরূ‘উ, মুহাম্মাদ ইবন মুফজলহ আর-রাশ্লমনী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

আবদুল লতীফ মুহাম্মাদ আস-সাবাকী [ফজটামুিণ: ‘আলাম আল-কুতুব 
(বাইরুত)], তৃতীয় সংস্করণ (১৪০২ শ্লহ.)। 

৭৩. ফাদলুস্ সালাত ‘আলান্ নাশ্লবজয়য সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশ্লহ ওয়াসাল্লাম, 

ইসমাঈল ইবন ইসহাক আল-কাযী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: আবদুল হাক আত-
তারকামানী, প্রকাি: রামাদী (দাম্মাম), প্রেম মুিণ (১৪১৭ শ্লহ.)। 

৭৪. শ্লফকহুল ‘ইবাদাত, মুহাম্মাদ ইবন সাজলহ আল-‘উসাইমীন, বযাখযা-

শ্লবজিষণ: প্রজফসর ড. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আত-ত্বইয়ার, প্রেম 
মুিণ (১৪২৪ শ্লহ.)। 
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৭৫. আল-ফাওয়াজয়দ আল-মােমূ‘আ শ্লফল্ আহাদীস আল-মাওদু‘আ, 

মুহাম্মাদ ইবন ‘আলী আি-িাওকানী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: আবদুর রাহমান 

ইবন ইয়াহইয়া আল-মা‘লামী, আল-মাকতাব আল-ইসলামী (বাইরুত)], 
তৃতীয় সংস্করণ (১৩৯২ শ্লহ.)। 

৭৬. কাজয়দাতুন োশ্লললাতুন শ্লফত্ তাওয়াস্সুল ওয়াল ওসীলা, আহমাদ 

ইবন আবশ্লদল হালীম (ইবনু তাইশ্লময়যা), বযাখযা-শ্লবজিষণ: ড. রাবী‘উ 
ইবন হাদী আল-মাদখালী, মাকতাবাতু শ্ললনা (শ্লমির), প্রেম মুিণ (১৪০৯ 

শ্লহ.)। 

৭৭. আল-কুরা শ্লল-কাজসজদ উজম্মল কুরা, আহমাদ ইবন আবশ্লদল্লাহ 

(মুশ্লহবু্বেীন আত-ত্ববারী), বযাখযা-শ্লবজিষণ: মুস্তফা আস-সাকা, 

মাতবা‘আতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী (কায়জরা), শ্লিতীয় সংস্করণ 

(১৩৯০ শ্লহ.)।  

৭৮. আল-কাউলু আল-বাশ্লদ‘উ শ্লফস্ সালাত ‘আলাল হাবীব আি-

িাফী‘ময়, মুহাম্মাদ ইবন ‘আবশ্লদর রাহমান আস-সাখাবী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

মুহাম্মাদ ইবন ‘উইয়ূন, মাকতাবাতুল মুআইজয়যদ (তাজয়ফ) ও দারুল 
বায়ান (দাজমশ্ক)। 

৭৯. আল-কাশ্লমল ফী দু‘আফাশ্লয়র্ শ্লরোল, আহমাদ ইবন আবশ্লদল্লাহ 

ইবন ‘আদী, দারুল শ্লফকর (বাইরুত), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪০৫ শ্লহ.)।  

৮০. কাশ্িাফু ইশ্লস্তলাহাত আল-ফুনূন ওয়াল ‘উলূম, মুহাম্মাদ আ‘লা ইবন 

‘আলী আত-তাহানাবী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: ড. রাশ্লফকুল ‘আোম ও তাাঁর 

সােীগণ, মাকতাবাতু লুবনান (বাইরুত) প্রেম মুিণ (১৯৯৬ শ্লি.)। 
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৮১. আল-শ্লকনা ওয়াল আসমাউ, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আদ-দূলাবী, 

বযাখযা-শ্লবজিষণ: নযর মুহাম্মাদ আল-ফাজরইয়াবী, দারু ইবন হাযম 

(বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪২১ শ্লহ.)। 

৮২. শ্ললসানুল আরব, মুহাম্মাদ ইবন মুকারোম ইবন মানযুর, দারু সাজদর 
(বাইরুত), [ফজটামুিণ: দারুল শ্লফকর (বাইরুত)]। 

৮৩. শ্ললসানুল মীযান, আহমাদ ইবন আলী (ইবনু হাোর ‘আসকালানী), 

মুয়াস্সাতুল আ‘লামী শ্ললল-মাতবুআত (বাইরুত), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৩৯০ 
শ্লহ.) ফজটামুিণ: মাতবা‘আতু মােশ্ললস দাজয়রাতুল মা‘আশ্লরফ আন-

মনযাশ্লময়যা (আল-শ্লহন্দ, হায়দরাবাদ) মুিণ (১৩২৯ শ্লহ.)]।  

৮৪. আল-মুবশ্লদ‘উ ফী িরজহ ‘আল-মুকশ্লন‘উ, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ 
আর-রাজমনী (ইবনু মুফজলহ), বযাখযা-শ্লবজিষণ: মিা‘য়াইব আল-আরনাউত 

ও তাাঁর সােী, আল-মাকতাব আল-ইসলামী (বাইরুত), প্রেম মুিণ 
(১৩৯৪ শ্লহ.)। 

৮৫. মুছীরুল ‘আযম আস-সাশ্লকন ইলা আিরাশ্লফল আমাজকন, আবদুর 

রাহমান ইবন ‘আলী ইবন আল-োওযী-মারযুক আলী ইবরাহীম, প্রকাি 
ও শ্লবতরণ: দারুর রাজয়যা (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪১৫ শ্লহ.)। 

৮৬. আল-মােরুহীন শ্লমনাল মুহাশ্লেসীন ওয়াদ্ দু‘আফাজয় ওয়াল 

মাতরুকীন, মুহাম্মাদ ইবন শ্লহব্বান ইবন আশ্লব হাজতম, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

হামাদী ইবন আবশ্লদল মােীদ আস-সালাফী, দারুস্ সাজম‘য়ী (শ্লরয়াদ), 

প্রেম মুিণ (১৪২০ শ্লহ.)।  
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৮৭. মােমা‘উ আয-যাওয়াজয়দ ওয়া মানবা‘উ আল-ফাওয়াজয়দ, আলী 

ইবন আশ্লব বকর আল-হাইছামী, বণেশ্লবনযাস: দারুর রাইয়যান (কায়জরা) ও 

দারুল শ্লকতাব আল-‘আরাবী (বাইরুত), মুিণ (১৪০৭ শ্লহ.)।   

৮৮. আল-মােমূ‘উ িরহু ‘আল-মুহাযযাব’, ইয়াহইয়া ইবন িরফ আন-
নববী, সমাপ্তকরণ: ‘আলী ইবন আবশ্লদল কাফী আস-সাবাকী, বযাখযা ও 

পশ্লরপূণেকরণ: মুহাম্মাদ নােীব আল-মুজত‘য়ী, মাকতাবাতুল ইরিাদ 
(জেো)। 

৮৯. মােমূ‘উ আল-ফাতাওয়া, আহমাদ ইবন আবশ্লদল হালীম (ইবনু 

তাইশ্লময়যা), সংকলন: আবদুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন কাজসম (মৃ. 

১৩৯২শ্লহ.) ও তার মছজল: মুহাম্মাদ (মৃ. ১৪২০শ্লহ.) [বণেশ্লবনযাস ও মুিণ: 

মুোম্মা‘উল মাজলক ফাহাদ শ্লল-ত্ববা‘আশ্লতল মাসহাফ আি-িরীফ (আল-

মাদীনা আল-মুনাওয়ারা) (১৪১৬ শ্লহ.)]।   

৯০. ‘মােমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাজয়ল আি-িাইখ ইবন ‘উসাইমীন’, 

সংকলন: িাইখ ফাহাদ সুলাইমান, মুিণ: দারুস্ সুরাইয়া, শ্লরয়াদ। 

৯১. আল-মুস্তাদরাক ‘আলা ‘আস-সহীহাইন’, মুহাম্মাদ ইবন আবশ্লদল্লাহ 
আল-হাজকম, [বণেশ্লবনযাস ও মুিণ: মাকতাবাতু ওয়া মাত্বাজব‘উন্ নাসশ্লরল 

হাদীসা (শ্লরয়াদ)]।   

৯২. আল-মাসশ্লেদু শ্লফল ইসলাম (আহকামাহু, আদাবাহু, শ্লবদ‘উহু), 

খাইরুেীন ওয়াজনলী, আল-মাকতাবা আল-ইসলাশ্লময়যা (‘আম্মান), দারু 

ইবজন হাজযম (বাইরুত), চতুেে সংস্করণ (১৪১৯ শ্লহ.)।   
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৯৩. আল-মুসনাদ, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল, বযাখযা-শ্লবজিষণ: 

মিা‘য়াইব আল-আরনাউত ও একদল আশ্ললম, মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা 

(বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪২০ শ্লহ.)। 

৯৪. শ্লমসবাহ আয-যুোো ফী যাওয়াজয়দ ‘ইবজন মাোহ’, আহমাদ ইবন 
আশ্লব বকর আল-বূসাইরী, সাজবক সুনানসহ মুশ্লিত।  

৯৫. আল-মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক ইবন হুম্মাম আস-সান‘আনী বযাখযা-

শ্লবজিষণ: হাশ্লববুর রাহমান আল-আ‘যামী, আল-মাকতাব আল-ইসলামী 
(বাইরুত), তৃতীয় সংস্করণ (১৪০৩ শ্লহ.)। 

৯৬. আল-মুসান্নাফ শ্লফল্ আহাদীস ওয়াল আছার, আবদুল্লাহ ইবন আশ্লব 

িায়বা, বযাখযা-শ্লবজিষণ: কামাল ইউসূফ আল-হুত, মুআস্সাসাতুল কুতুব 
আছ-ছাকাশ্লফয়যা (বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪০৯ শ্লহ.)। 

৯৭. আল-মাতাজলব আল-‘আলীয়া শ্লব-যাওয়াজয়দ আল-মাসানীদ আছ-

ছামাশ্লনয়যা, আহমাদ ইবন ‘আলী (ইবনু হাোর ‘আসকালানী, বযাখযা-
শ্লবজিষণ: মাস্টাসে মিশ্লণর একদল ছাত্র, সুশ্লবনযাস: ডক্টর সা‘দ ইবন 

নাশ্লসর আি-িাছরী, প্রকাি ও শ্লবতরণ: দারুল ‘আজসমা (শ্লরয়াদ), প্রেম 
মুিণ (১৪২১ শ্লহ.)। 

৯৮. মাযাজহরুল ইনশ্লহরাফাত আল-‘আকশ্লদয়যা ‘ইন্দাস্ সূশ্লফয়যা, ইশ্লিস 

ইবন ইশ্লিস, মাকতাবাতুর রুিদ, শ্লরয়াদ, প্রেম মুিণ (১৪১৯ শ্লহ.)। 

৯৯. মা‘আশ্লরেুল কবুল শ্লব-িরজহ সুল্লাশ্লমল ওসূল ইলা ‘ইলশ্লমল উসূল, 
হাজফয ইবন আহমাদ আল-হুকমী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: উমার ইবন মাহমুদ 
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আবূ উমার, দারু ইবনুল কাইজয়যম (দাম্মাম) ও দারু ইবন হাজযম 

(বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪১৮ শ্লহ.)। 

১০০. আল-মু‘োম আল-আওসাত, সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-

ত্ববারানী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: তাজরক ইবন ‘আউশ্লদল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ও 
তাাঁর সােী, দারুল হারামাইন (কায়জরা), প্রেম মুিণ (১৪১৫ শ্লহ.)। 

১০১. মু‘োম আল-শ্লবদ‘ময়, রাজয়দ ইবন সাজবরী ইবন আশ্লব ‘আলফা, 

প্রকাি ও শ্লবতরণ: দারুল ‘আজসমা (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪১৭ শ্লহ.)। 

১০২. আল-মু‘োম আল-কাবীর, সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-ত্ববারানী, 
বযাখযা-শ্লবজিষণ: হামাদী ইবন আবশ্লদল মােীদ আস-সালাফী, শ্লিতীয় 

সংস্করণ (১৪১৫ শ্লহ.)। 

১০৩. মু‘োম আল-মা‘আজলম আল-শ্লেগরাশ্লফয়যা শ্লফস্ সীরাত আন-
নবওয়যা, আজতক বাইন গাইছ আল-শ্লবলাদী, প্রকাি ও শ্লবতরণ: দারু 

মাক্কা (মক্কা), প্রেম মুিণ (১৪০২ শ্লহ.)। 

১০৪. আল-মু‘োম আল-ওয়াসীত, আহমাদ হাসান যাইয়যাত ও তাাঁর 

সােীগণ, মুিণ, প্রকাি ও শ্লবতরণ: আল-মাকতাবা আল-ইসলাশ্লময়যা 

(ইস্তামু্বল), শ্লিতীয় সংস্করণ। 

১০৫. মা‘আজরফাতুত্ তাযশ্লকরা শ্লফল্ আহাদীস আল-মাউদু‘আ, মুহাম্মাদ 
ইবন তাজহর আল-মাকদাসী (মৃ. ৫০৭ শ্লহ.), বযাখযা-শ্লবজিষণ: ‘ইমাদুদ্ 

দীন আহমাদ হায়দর, মুয়াস্সাসাতুল কুতুব আছ-ছাকাশ্লফয়যা (বাইরুত), 
প্রেম মুিণ (১৪০৬ শ্লহ.)। 
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১০৬. আল-মুগনী (িরহু: ‘মুখতাসার’ আল-মখরাকী, আবদুল্লাহ ইবন 

আহমাদ ইবন কুদামা, বযাখযা-শ্লবজিষণ: প্রজফসর ড. আবদুল্লাহ ইবন 

আবশ্লদল মুহশ্লসন আত-তুকেী ও তাাঁর সােী, মুিণ, প্রকাি, শ্লবতরণ ও 
প্রচার: শ্লহের (কায়জরা), শ্লিতীয় সংস্করণ (১৪১২ শ্লহ.)।  

১০৭. আল-মুগনী ফী দু‘আফা আর-শ্লরোল, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ 

আয-যাহাবী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: আবূ যাহরা হাজযম আল-কাযী, দারুল 
কুতুব আল-‘ইলশ্লময়যা (বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪১৮ শ্লহ.)।  

১০৮. মাফাতীহুল শ্লেনান, ‘আব্বাস আল-কুম্মী, বাইরুত, প্রেম মুিণ।  

১০৯. মানাশ্লসক আল-হে ওয়াল ‘ওমরা শ্লফল্ শ্লকতাব ওয়াস্ সুন্নাহ ওয়া 

আছারুস্ সালফ ওয়া সারদু মা আলহাকা আন-নাসু শ্লবহা শ্লমনাল শ্লবদ্‘ময়, 
মুহাম্মাদ নাশ্লসরুেীন আলবানী, প্রকাি ও শ্লবতরণ: মাকতাবাতুল 

মা‘আশ্লরফ, প্রেম মুিণ (১৪২০ শ্লহ.)।  

১১০. মুিাহাল ইরাদাত ফী োম‘ময় ‘আল-মুকশ্লন‘ময়’ মা‘আ ‘আত-
তানকীহ’ ওয়া শ্লযয়াদাত, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-ফাতুহী (ইবনুন 

নাজ্জার), বযাখযা-শ্লবজিষণ: প্রজফসর ড. আবদুল্লাহ ইবন আবশ্লদল মুহশ্লসন 
আত-তুকেী, মুআস্সাসাতুর শ্লরসালা (বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪১৯ শ্লহ.) 

[ইবন কাজয়জদর হাশ্লিয়াসহ] 

১১১. মানসাকু িাইখুল ইসলাম, আহমাদ ইবন আবশ্লদল হালীম (ইবনু 

তাইশ্লময়যা), পূজবে বশ্লণেত মােমূ‘উল ফাতাওয়া বা ফাতওয়া সমগ্র এর 

আওতায় মুশ্লিত [২৬ খণ্ড]।  
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১১২. শ্লমনহাে আস-সুন্নাহ আন-নববীয়যা, আহমাদ ইবন আবশ্লদল হালীম 

(ইবনু তাইশ্লময়যা), সম্পাদনা: ড. মুহাম্মাদ রািাদ সাজলম, োজম‘আ আল-

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সা‘উদ আল-ইসলাশ্লময়যা (শ্লরয়াদ), শ্লিতীয় সংস্করণ 
(১৪১১ শ্লহ.)।  

১১৩. আল-শ্লমনহাে ফী িরজহ ‘সহীহ মুসশ্ললম ইবন হাজ্জাে’, ইয়াহইয়া 

ইবন িরফ আন-নববী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: খলীল আলমীস, দারুল কলম 
(বাইরুত), প্রেম মুিণ (১৪০৭ শ্লহ.) 

১১৪. আল-মানহাে মল-মুরীদ আল-হে ওয়াল ‘ওমরা, মুহাম্মাদ ইবন 

সাজলহ আল-‘উসাইমীন, “আল-মােমূ‘উ আল-মুফীদ শ্লল-কুতুব আল-

হাজ্জ” এর আওতায় মুশ্লিত, প্রকাি: মাকতাবাতু ইমাম আদ-দা‘ওয়া 

আল-‘ইলশ্লময়যা (মক্কা), প্রেম মুিণ (১৪২২ শ্লহ.)। 

১১৫. মাউদু‘আত আস-সাগানী, হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আস-সাগানী, 
বযাখযা-শ্লবজিষণ: নেম আবদুর রাহমান খালফ, প্রেম মুিণ (১৪০১ শ্লহ.)। 

১১৬. আল-মাউদু‘আত শ্লমনাল আহাদীস আল-মারফূ‘আত, আবদুর 

রাহমান ইবন ‘আলী আল-োওযী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: নূর উেীন ইবন 
িাকারী, আদওয়াউস্ সালফ (শ্লরয়াদ), প্রেম মুিণ (১৪১৮ শ্লহ.)। 

১১৭. আল-মুয়ািা (শ্লবজরওয়ায়াত: ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আল-

লাইছী), মাজলক ইবন আনাস আল-আসবাহী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: শ্লবিার 

‘আওয়যাদ মা‘রুফ, দার আল-গারব আল-ইসলামী (বাইরুত), শ্লিতীয় 

সংস্করণ (১৪১৭ শ্লহ.)। 
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১১৮. মীযানুল ই‘শ্লতদাল ফী নাকদ আর-শ্লরোল, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ 

আয-যাহাবী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: আলী মুহাম্মাদ বাোবী, দারুল 

মা‘আজরফাত (বাইরুত)। 

১১৯. আন-নাযম আল-মুসতা‘যাব ফী িরজহ গারীব ‘আল-মুহাযযাব’, 
মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আর-রাকাবী, বযাখযা-শ্লবজিষণ: মুস্তফা আবদুল 

হাফীয সাজলম, আল-মাকতাবা আত-শ্লতোশ্লরয়যা (মক্কা), মুিণ (১৪০৮ 
শ্লহ.)। 

১২০. আন-শ্লনহায়া ফী গারীব আল-হাদীস ওয়াল আছার, মুবারক ইবন 

মুহাম্মাদ আল-োযারী (ইবনুল আছীর), বযাখযা-শ্লবজিষণ: মাহমূদ মুহাম্মাদ 

আত-ত্বনাহী ও তাাঁর সােী, [বণেশ্লবনযাস ও মুিণ: দারুল শ্লফকর 

(বাইরুত)]।  

==০== 
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আকীদাগত ভুলগুজলা সবজচজয় মারাত্মক ভুল। অজনক 

হােীসাজহবগণই এ োতীয় ভুজল শ্লনমশ্লজ্জত। তাজদর অজনজকই 

অজ্ঞতাবিত: তাজত শ্লনপশ্লতত। অজনক হােী সাজহব শ্লনজের 

অোজিই শ্লিজকে শ্ললপ্ত আজছন। আবার অজনজকই শ্লবদ‘আত 

করজছন। এগুজলার মকাজনা মকাজনাশ্লট মক্কাজয় মুকাররামায় 

তারা কজর োজকন, আবার মকাজনা মকাজনাশ্লট মদীনায় তাজদর 

িারা সংঘশ্লটত হজয় োজক। তাজদরজক এ সবেনািা শ্লবপদ মেজক 

সাবধ্ান করজতই এ গ্রজন্থর রচনা। 
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